
KALASTUSOPAS  •  FISHING GUIDE



Muistathan hoitaa lupa-asiat kuntoon ja selvittää kalastussäännöt:

Taivalkosken kunta sijaitsee Pohjois-Pohjanmaal-
la ja sen läpi virtaava Iijoki antaa kalastajille lois-
tavat kalastusmahdollisuudet; Iijoesta ja sen si-
vujoista sekä seudun järvistä löytyy kalaa jokai-
seen makuun! Harjuksia ja muita arvokaloja tul-
laan narraamaan pitkänkin matkan päästä. Myös 
taimenia lymyilee virtavesissä. Taivalkosken jär-
vissä on hyvät hauki-, siika-, kuha- ja ahvenkannat.

Iijoki on Suomen eteläisin suurjoki, jonka pääuo-
man pituus on n. 370 kilometriä. Se laskee Perä-
mereen Iin kohdalla. Joen lähteiden katsotaan ole-
van Iijärven seudulla Kuusamossa. Korkeuseroa 

on 250 metriä. Iijoki ja sen ympäristö edustavat 
pohjoissuomalaista luontoa parhaimmillaan: jo-
ki soljuu loputtoman pitkänä koskien ja virtaisten 
suvantojen nauhana. Ylä-juoksulla Iijoki ja sen ym-
päristö, varsinkin Taivalkosken alueella, on luon-
teeltaan erämainen.

Oppaassa esitellään 8 kalastuskohdetta Iijoen ve-
sistöstä Taivalkosken kunnan alueella. Tästä esit-
teestä löydät myös majoituspalveluita Taivalkos-
kella kalastaville. Tule kalastamaan Iijoen äärelle! 
Toivotamme mukavaa kalastusreissua.

Kalastushoitomaksu pitää suorittaa, jos harras-
taa muuta kalastusta kuin pilkkimistä tai onkimis-
ta. Kalastushoitomaksun maksaminen yksin ei oi-
keuta kalastamaan, vaan sen lisäksi kalastaja tar-
vitsee vesialueen omistajan luvan.

Onkiminen ja pilkkiminen ovat jokamiehenoikeuk-
sia, joiden harjoittamiseen ei tarvitse lupaa. Lupa 
tarvitaan kuitenkin aina virkistyskalastuskohteis-
sa. Onkiminen ja pilkkiminen ovat kiellettyjä lohi- 
ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa 
ja vesialueilla. Lisää tietoa: www.eraluvat.fi.

Oulun läänikohtainen viehekalastusmaksu antaa 
mahdollisuuden kalastaa läänin vesialueilla (paitsi 
lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapai-
kat) yhdellä vavalla, kelalla ja vieheellä. 

Kohdekohtaisella virkistyskalastusluvalla pää-
set kalastamaan Metsähallituksen erikoiskoh-
teille.

Metsähallituksen valtakunnallisella vieheka-
lastusluvalla saa kalastaa Metsähallituksen jär-
vi-, joki- ja lampivesissä. Sillä saa kalastaa myös 
lukuisissa siika- ja lohipitoisissa virtavesissä, jo-
hon läänikohtainen viehelupa ei oikeuta. Virtaavis-
sa vesissä elävän syötin käyttö on kielletty. Et saa 
kalastaa Metsähallituksen erikoiskohteilla. Alueet 
voit tarkistaa Retkikartta.fi-palvelusta.

Vesialueen omistajan lupa: Myös vesialueen 
omistaja ja kalastuskunnat voivat myydä kalas-
tuslupia, jotka oikeuttavat kalastukseen.

Ostotiedot: Kalastushoitomaksun, Oulun lääni-
kohtaisen viehekalastusmaksun, kohdekohtaisen 
virkistyskalastusluvan ja Metsähallituksen valta-
kunnallisen viehekalastusluvan voit ostaa netistä 
tai puhelimitse. Lisätietoja: www.eraluvat.fi

Tervetuloa kalastamaan 
Taivalkosken vesistöissä



The municipality of Taivalkoski is located in the 
Northern Ostrobothnia, and the river Iijoki that 
runs through it provides excellent opportunities 
for fishing. A wide variety of fish may be caught at 
Iijoki and its tributaries, and also at several lakes 
in the area. People come to Taivalkoski even from 
afar to catch grayling and other valued fish. For ex-
ample, brown trout may be found skulking in the 
nooks and crannies of the rapids. At Taivalkoski’s 
lakes one may find stocks of pike, whitefish, zander 
and redfin perch swimming around.

Ijoki is the most southern major river in Finland 
and it’s about 370 kilometers long. Iijoki flows to-
wards the Bay of Bothnia, and its sources can be 

found around lake Iijärvi in Kuusamo. Iijoki, as well 
as its surroundings, perfectly embody the nature 
of the Northern Finland; the river seems to flow 
almost endlessly with its numerous rapids and 
calmly moving currents. Upstream Iijoki and its 
surroundings are defined by their wilderness, es-
pecially around Taivalkoski.

This brochure presents eight Iijoki-based fishing 
locations around Taivalkoski. The brochure will al-
so help you find accommodation around Taivalkos-
ki should you come and try your fishing luck at the 
area. You’re welcome to fish at the banks of Iijoki. 
Good luck fishing!

Please remember to get your fishing licenses in order and read the rules 
and regulations carefully:
The Fishing Management Fee is mandatory for 
any type of fishing other than angling with a line 
and hook or ice fishing. Merely paying the fee does 
not provide the right to fish, in addition you always 
need a license from the owner of the water area. 

Angling with a line and hook and ice fishing are 
Everyman’s fishing rights. However, for area-spe-
cific recreational fishing locations you will always 
need a license. Aforementioned forms of fishing are 
prohibited in rapids, flowing waters and other water 
areas that are rich in salmon and whitefish. More 
information about restricted sites can be found at 
the map service of www.eraluvat.fi.
 
The provincial lure fishing license of Oulu applies 
to lakes and ponds of Oulu when fishing with one 
rod, one reel and one lure. The license is not valid 
for fishing in rapids and currents that are abundant 
with salmon and whitefish.

With an area-specific recreational fishing license 
you are allowed to fish in the special locations of 
Metsähallitus. 

With the Metsähallitus lure fishing license you are 
permitted to fish in most of state waters such as 
ponds, rivers and lakes. The license also allows 
fishing in many rapids, abundant with whitefish 
and salmon, where the provincial lure fishing does 
not. Fishing with a live bait is prohibited in flowing 
waters. This license is not valid for area-specif-
ic recreational fishing locations. You may check 
these locations on www.retkikartta.fi.

Permit from the owners of private waters: Private 
water owners or local fishing associations can also 
sell fishing licenses for their locations. 

Purchasing of fishing licenses: The Fishing Man-
agement Fee, area-specific recreational fishing 
licenses, provincial lure fishing license of Oulu 
and Metsähallitus lure fishing license can be pur-
chased online or by mobile phone: More informa-
tion: www.eraluvat.fi

We welcome you to fish 
at the waters of Taivalkoski
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Kalastusalueet
Fishing spots

Veneenlaskupaikka
Boat Ramp

Iijoen keskiosa
The middle course of River Iijoki
Suosittu – Best Spots: 
1    Koivukoski  
2    Pirinkoski 
3    Jurmunkoski 
4    Suoperäkoski
Veneenlaskupaikka – Boat Tramp: 
Jurmu (Kuusamo-Oulu tie/road)

1

Ohtaoja
Creek Ohtaoja

2

2

Iijoen koskikalastusalue
Iijoki rapid fishing area
Suosittu – Best pots: 
5    Taljankoski 
6    Saarikoski  
7    Mustakoski 
8    Juurikkakosket  
9    Kirstinkari 
10  Saunakari
Veneenlaskupaikka – Boat Tramp: 
Hepokangas

3

Kostonjoki
River Kostonjoki
Suosittu – Best Spots: 
11  Ulmajankoski  
12  Vääräkoski  
13  Pyörrekoski  
14  Rääpänkoski  
15  Kypäräkoski  
16  Koitikoski  
17  Kutinkoski
Veneenlaskupaikka – Boat Tramp: 
Koitijärvi

4

Korvuanjoki & Välijoki
Rivers Korvuanjoki & Välijoki
Suosittu – Best Spots: 
18  Myllykoski  
19  Lahnasenkoski

5

Kylmäluoman retkeilyalue
The lakes of Kylmäluoma
Veneenlaskupaikka – Boat Tramp: 
Kylmäluoma Retkeilykeskus

6

Jokijärvi & Tyräjärvi
The lakes Jokijärvi & Tyräjärvi
Veneenlaskupaikka – Boat Tramp: 
Jokijärvi: Romppasensalmi & Saijan ranta 
Tyräjärvi: Pökkelöniemen ranta & Hakalan ranta

7

Kostonjärvi
Lake Kostonjärvi
Veneenlaskupaikka – Boat Tramp: 
Kalasatama & Risuperä
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Kalastusalueet
Fishing spots

Majoitus- ja muut palvelut
Accommodation and services

Tarkempia tietoja voit katsoa 
osoitteesta www.visittaivalkoski.fi 

More information from 
www.visittaivalkoski.fi/en

Hirvipirtit lapland
Puh./Tel.: +358 (0) 40 865 84 71 
Email: info@hirvipirtit.fi
www.hirvipirtit.fi

1

Kuuharju mökit / cabins
Puh./Tel.: +358 (0) 40 068 05 40
Email: tapio.raisanen@luukku.com
www.visittaivalkoski.fi/kuuharjun-mokit 
www.visittaivalkoski.fi/en/cottages-kuuharju

2

Erämaamökki / Cottage Kutinjoki
Puh./Tel.: +358 (0) 40 068 05 40
Email: tapio.raisanen@luukku.com
www.visittaivalkoski.fi/eramaamokki- 
kutinjoki 
www.visittaivalkoski.fi/en/wilderness- 
cabin-kutinjoki

8

Jalavan kauppakartano
Jalava Village Store
Puh./Tel.: +358 (0) 8 841 005 
Email: asiakaspalvelu@jalavankauppa.fi
www.jalavankauppa.net

3

Mökki / Cabin Kari Luukkonen 
Puh./Tel.: +358 (0) 40 730 76 42
Email: kariluukkonen@suomi24.fi
www.visittaivalkoski.fi/mokit/ 
mokki-kari-luukkonen
www.visittaivalkoski.fi/en/ 
kari-luukkonen-cottage

4

Kylmäluoman retkeilykeskus  
Kylmäluoma Hiking & Recreation Area
Puh./Tel.: +358 (0)40 500 34 76
Email: oparikylmaluo@suomi24.fi
www.hossa-kylmaluoma.fi

5

Mökki / Cabin Salme Paloniemi  
Puh./Tel.: +358 (0) 40 724 11 48
Email: salme.paloniemi@gmail.com
www.visittaivalkoski.fi/mokki-salme-paloniemi
www.visittaivalkoski.fi/en/cabin-salme-paloniemi

6

Saijan Lomakartano
Saija Lodge
Puh./Tel.:+358 (0) 8 847 511
Email: info@saija.fi
www.saija.fi
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Iijoen keskiosan koski-, virta- ja suvantoalueet vä-
lillä Koivukoski - Ervastin silta. Kalastusalueen yh-
teispituus on 53 kilometriä. Alueen tavallisimpia 
saaliskaloja ovat kookkaat harjukset sekä taime-
net. Suvantojen yleisin saaliskala on hauki. 

Iijoen keskiosan koskialueet soveltuvat erinomai-
sesti mm. harjuksen perhokalastukseen. Alueel-
la on laavuja, tulipaikkoja ja voipa kalastaja leväh-
tää mm. Pirinkosken kodallakin. Joen kalakantaa 
hoidetaan taimenen ja harjuksen poikasistutuksin.

Oulu-Kuusamo tieltä (nro 20) Jurmusta Posiolle 
vievän tien (nro 861) varressa ja Jurmusta Parvi-
aineen vievän tien varressa.

This fishing region includes the rapids, flowing 
water and stream pool water areas of the middle 
course of River Iijoki between Koivukoski and the 
Ervasti Bridge. The total length of the fishing area 
is 53 km. Large grayling and brown trout are the 
most typical catch of the area. In the stream pools, 
the most common catch is pike. 

The rapid areas in the middle course of River Iijo-
ki are excellent for fly fishing for grayling. The fish 
stock is maintained with brown trout and grayling 
fry stocking.

Situated beside road no. 861, leading from Jurmu 
to Posio and beside the road leading from Jur-
mu to Parviainen. Also near the main road Ou-
lu-Kuusamo (no. 20).

Iijoen keskiosa 
The middle course of River Iijoki

SUOSITTU – BEST SPOTS: 
Koivukoski  •  Pirinkoski  •  Jurmunkoski  •  Jurmunlampi  •  Suoperäkoski

1



Iijoen keskiosa 
The middle course of River Iijoki

Kalastuskausi 1.6. - 31.10. 
(taimen rauhoitettu 11.9. – 31.10.)

Alueen luonne Erämainen koskikalastusalue

Lajit Harjus, taimen, hauki, ahven, siika, 
säyne

Sallitut 
pyydykset

Uistin- ja perhokalastus. Veneen ja 
kanootin käyttö kalastuksessa on 
sallittu.

Kalaveden hoito Luontaisten lajien (harjus, taimen) 
poikasistutuksia

Luvat &  
Lisätiedot

www.eraluvat.fi, Yhteislupa 5573, 
Erälupien palvelunumero:  
+358 (0)20 69 2424

Season 1.6.–31.10. (fishing of brown trout 
prohibited after 11.9.)

Nature of area Backwoods rapid area 

Species Grayling, trout, pike, perch, 
whitefish, ide

Forms of Fishing Fly fishing, casting. The use of boat 
and canoe is allowed.

Fisheries  
management

Fry stocking with natural fish spe-
cies (grayling, trout)

License 
purchasing

www.eraluvat.fi/en/, License  
no. 5573, Service phone:  
+358 (0)20 69 2424

   Katso lisätietoja:

   More information:



Ohtaoja
Creek Ohtaoja 

2

Ohtaoja on lähdepitoinen Iijoen sivujoki, joka oli ai-
koinaan kuuluisa meritaimenen kutupaikka. Ka-
lastuskohteena Ohtaojan alue tarjoaa n. 2,5 km pit-
kän pienimuotoisen purokalastuskohteen kalan-
viljelylaitoksesta alaspäin sekä reilun 2 km Iijoen 
pääuomaa.

Maisemaltaan erämainen 5-7 metriä leveä joki 
mutkittelee mäntykangasharjujen välissä. Joki-
varressa on helppo liikkua kalastajien polkuja pit-
kin. Siellä on käytössä useita laavu- ja avotulen-
tekopaikkoja.

Oulu-Kuusamo tieltä (nro 20) Jurmusta Posiolle 
vievän tien (nro 861) varressa. Noin 16 km Jur-
musta.

The Creek Ohtaoja is a springlike tributary of riv-
er Iijoki, in the past famous as a place for sea trout 
spawning. Ohtaoja offers a small creek fishing ar-
ea of about 2.5 km downstream of the fish farm 
and also 2 km downstream from Ohtaoja estuary 
on river Iijoki. The 5-7 metre wide river winds be-
tween pine-clad ridges. 

The 5-7 metre wide river winds between pine clad 
ridges. Travelling is easy along fishermen’s paths. 
There are several lean-to shelters and campfire 
sites.

Situated beside the road no. 861, leading from 
Jurmu to Posio. About 16 km from the main road 
Oulu-Kuusamo (no. 20).



Ohtaoja
Creek Ohtaoja 

Kalastuskausi 1.5. - 30.9. (Harjus on rauhoitettu 
toukokuussa)

Alueen luonne Pienimuotoinen purokalastuskohde

Lajit Harjus, taimen, hauki, ahven, lohi, 
nieriä, puronieriä, siika

Sallitut 
pyydykset Uistin- ja perhokalastus

Kalaveden hoito Istutukset: Lohi, nieriä, puronieriä, 
siika

Luvat &  
Lisätiedot

www.visittaivalkoski.fi/kalastus/
ohtaoja

Season 1.5. – 30.9. (fishing of grayling 
prohibited in May)

Nature of area Small sized creek fishing area

Species Grayling, trout, pike, perch, salmon, 
arctic char, brook trout, white fish

Forms of Fishing Casting, fly fishing 

Fisheries  
management

Fish stocking: Salmon, arctic char, 
brook trout, white fish

License 
purchasing

www.visittaivalkoski.fi/en/fishing/
ohtaoja

   Katso lisätietoja:

   More information:



Iijoen koskikalastusalue
Iijoki rapid fishing area

SUOSITTU – BEST SPOTS: 
Taljankoski  •  Saarikoski  •  Mustakoski  •  Juurikkakosket  •  Kirstinkari  •  Saunakari

3

Noin 20 km:n pituinen koskikalastuskohde Joki-
järven ja Taivalkosken taajaman välillä tarjoaa se-
kä rantakalastajalle että vesiretkeilijälle harjuksen 
ja taimenen suosimia kohteita. Myös Kostonjoki al-
kaen 200 m ylävirtaan Taivalkoski-Posio-tien sil-
lasta Iijoelle. Koskia ja kovemman virran alueita 
on 22 kpl. 

Metsäautoteiltä saavutettavissa oleva erämainen 
jokijakso on erinomaista harjuksen perhokalas-
tusaluetta. Jokivarressa on helppo liikkua ja siellä 
kalastajien ja vesiretkeilijöiden käytössä on useita 
laavu- ja avotulentekopaikkoja.

Taivalkoskelta tie nro 8400 Jokijärvelle päin, jois-
ta metsäautoteitä pitkin rantaan.

The 20 km long rapids fishing area between Joki-
järvi and Taivalkoski centre offers excellent spots 
for fishing grayling and trout. The same goes for 
river Kostonjoki starting 200 metres upstream 
from the Taivalkoski-Posiontie bridge to river Ii-
joki. There are 22 rapids and fast-flowing areas. 

Backwoods river area, reached by gravel roads, is 
excellent for grayling fly fishing. The terrain is ef-
fortless and there are several lean-to shelters and 
campfire sites.

Situated beside the road no. 8400, leading from 
Taivalkoski towards Jokijärvi. From the main 
road there are forest roads which bring you to the  
riverside.



Iijoen koskikalastusalue
Iijoki rapid fishing area

Kalastuskausi 1.6.–31.10. (taimen rauhoitettu 
11.9.–15.11.)

Alueen luonne Erämainen koskikalastusalue, 
suvanto, järvet ja lammet

Lajit Taimen, harjus, siika, ahven, hauki, 
made, kuha

Sallitut 
pyydykset Uistin- ja perhokalastus

Kalaveden hoito Istutukset: Taimen, harjus, siika, 
kuha

Luvat &  
Lisätiedot

www.iijoki.fi/kalapaikat/iijoen-
koskikalastusalue

Season 1.6.–31.10. (fishing of brown trout 
prohibited between 11.9.–15.11.)

Nature of area
Backwoods rapid area, calmly 
flowing water, lakes and swamp 
ponds

Species Trout, grayling, white fish, perch, 
pike, burbot, pikeperch

Forms of Fishing Casting, fly fishing 

Fisheries  
management

Fish stocking: Trout, grayling, white 
fish, pikeperch 

License 
purchasing

www.visittaivalkoski.fi/en/fishing/
Iijoki-rapid-fishing-area

   Katso lisätietoja:

   More information:



Kostonjoki
River Kostonjoki

SUOSITTU – BEST SPOTS: 
Ulmajankoski  •  Vääräkoski  •  Pyörrekoski  •  Rääpänkoski  •  Kypäräkoski  •  Koitikoski  •  Kutinkoski

4

Kostonjoki on noin 25 kilometriä pitkä Iijoen pohjoi-
nen sivujoki. Se saa alkunsa säännöstellystä Kos-
tonjärvestä ja se laskee Iijokeen Taivalkosken kir-
konkylän seutuvilla. Joki on vesimäärältään suh-
teellisen suuri. Joessa on runsaasti koskipaikkoja. 
Kostonjoen koski- ja virtapaikkojen pääasiallisin 
saaliskala on harjus.

Oulu-Kuusamo -tien (nro 20) tuntumassa, noin  
13 km Taivalkoskelta. 

River Kostonjoki is about 25 km long northern trib-
utary of river Iijoki. It flows from the regulated lake 
Kostonjärvi to river Iijoki close to central Taivalkos-
ki. The water volume is substantial. There are plen-
ty of rapids. The main catch is grayling.

Near Oulu-Kuusamo road (no. 20), about 13 km 
from Taivalkoski.



Kostonjoki
River Kostonjoki

Kalastuskausi 1.6.–31.10., Elehvä alue: 1.6.–30.9. 
(taimen rauhoitettu 11.9. jälkeen) 

Alueen luonne Koski- ja suvantokalastuskohteita, 
järvikalastus

Lajit Taimen, harjus, siika, hauki, ahven, 
kirjolohi

Sallitut 
pyydykset Uistin- ja perhokalastus

Kalaveden hoito Istutukset: Kirjolohi, taimen, harjus

Luvat &  
Lisätiedot

www.visittaivalkoski.fi/kalastus/
kostonjoki

Season
1.6.–31.10., Elehvä area: 1.6.–30.9. 
(fishing of brown trout prohibited 
after 11.9.) 

Nature of area Rapid and calmly flowing water, 
lake fishing

Species Trout, grayling, white fish, pike, 
perch, rainbow trout

Forms of Fishing Casting, fly fishing 

Fisheries  
management

Fish stocking: Rainbow trout, trout, 
grayling 

License 
purchasing

www.visittaivalkoski.fi/en/fishing/
kostonjoki

   Katso lisätietoja:

   More information:



Korvuanjoki & Välijoki
Rivers Korvuanjoki & Välijoki

SUOSITTU – BEST SPOTS: 
Säynäjänkoski  •  Lahnasenkoski

5

Korvuanjoki alkaa Korvuanjärvestä ja laskee Kor-
pijokeen. Pituutta tällä etapilla on 50 km, josta kos-
kea on reilut 10 km ja kaikki virtapaikat mukaan 
lukien miltei 20 km. Joen leveys on keskimäärin 
12-14 m ja vesi on alueen muihin jokiin verrattu-
na kirkasta. 

Välijoki on pienimuotoinen jokikohde, jossa on 
vain muutama koski- ja virtapaikka. Sen rannat 
ovat pensaikkoisia ja vaikeakulkuisia. Välijoki so-
pii haastavasta purokalastuksesta kiinnostuneille. 
Pituus on 3 km ja keskileveys on n. 4-6 m. 

Alueella on muutama autiotupa, laavu/kota ja nuo-
tiopaikka. Kalasto on pääosin luonnonkierrosta pe-
räisin, sillä jokiin ei ole tehty istutuksia vuosiin. 
Taivalkoskelta tie nro 800 Näljängän suuntaan.

River Korvuanjoki starts from Lake Korvuanjär-
vi and flows into River Korpijoki. The length of this 
section is 50 km with a good 10 km of rapids and in-
cluding all currents areas 20 km. The river is 12-14 
m wide and it is the clearest river in the licence area. 

River Välijoki is a small river with only a few rapids 
and areas of strong current. There is a lot of vege-
tation along the river banks making access ardous. 
River Välijoki is a good spot for those looking for 
challenging brook fishing. The length is 3 km and 
the width 4-6 m. 

There are a few huts and a lean-to shelter/Lapland-
er’s hut and campfire site. The existing fish stock 
is mostly naturally restored, since no stocking has 
been done in the river for many years.
From Taivalkoski on the road no. 800 to Näljänkä.



Korvuanjoki & Välijoki
Rivers Korvuanjoki & Välijoki

Kalastuskausi 1.6.–31.10. (taimen rauhoitettu 
11.9.–15.11.)

Alueen luonne Eripituisia koski- ja virtapaikkoja

Lajit Harjus, taimen, hauki

Sallitut 
pyydykset Heittokalastus, perhokalastus

Kalaveden hoito Luontainen kalasto, ei istutuksia

Luvat &  
Lisätiedot

www.eraluvat.fi, Yhteislupa 5574
Erälupien palvelunumero: +358 
(0)20 69 2424.

Season 1.6.–31.10. (fishing of brown trout 
prohibited between 11.9.–15.11.)

Nature of area Rapids and streams of different 
lengths

Species Grayling, trout, pike

Forms of Fishing Casting, fly fishing 

Fisheries  
management Natural fish stock, no fish stocking 

License 
purchasing

www.eraluvat.fi/en/, Licence 
no.5574 Service phone:  
+358 (0)20 69 2424

   Katso lisätietoja:

   More information:



Kylmäluoman retkeilyalue
The lakes of Kylmäluoma

VENEENLASKUPAIKKA – BOAT RAMP: 
Kylmäluoma Retkeilykeskus
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Komeista mäntyharjuista ja aarnimetsistä, soista 
ja järvenselistä muotoutuva alue tarjoaa kaksi ja-
lokalaistutuksin hoidettua järveä, sekä tasokkaan 
leirintäalueen (ravintola, mökit ja vaunupaikat). 
Saaliina on pääasiassa kirjolohi ja taimen. Kylmä-
luoma on myös hyvä pilkkikohde.

Noin 100 hehtaarin laajuinen Iso-Pajuluoma sijait-
see aivan leirintäalueen tuntumassa ja on suosituin 
kalapaikka. Saaliina on pääasiassa kirjolohi, har-
jus ja taimen. Pienempi Katkeimalampi sijaitsee 
n. 1 km päässä opastuskeskuksesta ja on varattu 
pelkästään perhokalastajien käyttöön. Istutusla-
jina on harjus. 

Kylmäluoman retkeilyalue löytyy Taivalkosken 
(tie nro E63) kunnan koillisosasta.

The recreational area Kylmäluoma with its ma-
jestic pine ridges and old-growth forests, bogs 
and open lakes offers anglers two lakes stocked 
with noble fishes as well as a high-quality camp-
ing ground (restaurant, cabins and caravan plac-
es). Kylmäluoma is also a good place for ice fishing.

The 100 hectare lake of Iso-Pajuluoma is located 
near the camping ground and is a popular fishing 
spot. The catch is mainly rainbow trout, arctic char 
and brown trout. The smaller Katkeimalampi is lo-
cated about 1 km from the Visitor Centre and is 
reserved for fly anglers only. The stocking fish are 
graylings. 

Kylmäluoma Hiking Area is in the northeast of  
the Taivalkoski municipality (road no. E63).



Kylmäluoman retkeilyalue
The lakes of Kylmäluoma

Kalastuskausi 1.1.–31.12. 

Alueen luonne Järvet, lammet

Lajit Kirjolohi, taimen, harjus, hauki, 
siika, ahven

Sallitut 
pyydykset

Heittokalastus, pilkkiminen, uistelu, 
onkiminen, perhokalastus

Kalaveden hoito

Pyyntikokoisen kalan istutuksia 
(kirjolohi, taimen, harjus), 
luontaisten lajien poikasistutuksia 
(siika, harjus) 

Luvat &  
Lisätiedot

www.eraluvat.fi, Yhteislupa 4525.
Kylmäluoman Leirintäalue: P. +358 
(0) 405 003 476, www.hossa-
kylmaluoma.fi

Season 1.1.–31.12. 

Nature of area Lakes, ponds

Species Rainbow trout, trout, grayling, pike, 
whitefish, perch 

Forms of Fishing Casting, ice fishing, trolling, ang-
ling, fly fishing

Fisheries  
management

Catch size fish stocking (rainbow 
trout, trout, grayling), fry stocking 
with natural fish species (white 
fish, grayling)

License 
purchasing

www.eraluvat.fi/en/, License 
no. 4525. Kylmäluoma Camping 
Ground: P. +358 (0) 405 003 476, 
www.hossa-kylmaluoma.fi

 Katso lisätietoja:

More information:



Jokijärvi & Tyräjärvi
The lakes Jokijärvi & Tyräjärvi

VENEENLASKUPAIKKA – BOAT RAMP: 
Jokijärvi: Romppasensalmi & Saijan ranta / Tyräjärvi: Pökkelöniemen ranta & Hakalan ranta
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Jokijärvi: Jokijärvi on 598 hehtaarin suuruinen ja 
sen lävitse virtaa Iijoki. Kalastus järvellä luonnis-
tunee parhaiten veneestä käsin. Pidä haavi valmii-
na, sillä vapaasi voi taivutella kukaties hyvinkin 
pian mukava hauki tai taistelunhaluinen taimen. 
Veneenlaskupaikka ja laavu.

Tyräjärvi: Pitäjän itäosissa olevaan 2 424 hehtaa-
rin Tyräjärveen on istutettu kuhaa, joka pintautuu 
kesäiltoina selkävesillä ja silloin sen tavoittami-
nen onnistuu parhaiten veneellä uistellen, viehee-
nä vaikkapa vaappu. Järvessä on myös monenko-
koisia haukia ja niistä saattaa muodostua pääasial-
lisin saalis. Veneenlaskupaikka, laavu ja kota.

Taivalkoskelta tie nro 8400 Jokijärvelle päin,  
20 km Jokijärvelle ja 25 km Tyräjärvelle.

Lake Jokijärvi covers about 598 hectares and Riv-
er Iijoki flows through it. Fishing on the lake is best 
done by boat. Keep your hand net ready as you may 
soon catch a good sized pike or a fiercely fighting 
trout. Boat ramp and a lean-to shelter.

In eastern Taivalkoski there is the 2424-hectare 
lake Tyräjärvi where pikeperch has been intro-
duced, and it can best be caught by casting from 
a boat. There is also pike to be caught and these 
might end as the main catch. Boat ramp, a lean-to 
shelter and a hut.

Road no. 8400 from Taivalkoski towards Joki- 
järvi. The lake Jokijärvi is situated 20 km from 
Taivalkoski and the lake Tyräjärvi 25 km. 



Jokijärvi & Tyräjärvi
The lakes Jokijärvi & Tyräjärvi

Kalastuskausi 1.1.–31.12. 

Alueen luonne Järvet & joet (tyyntä vettä)

Lajit Taimen, kuha (Tyräjärvi), hauki, 
ahven, siika, harjus, made

Sallitut 
pyydykset

Heittokalastus, perho, vetouistelu, 
verkko, katiska, pilkkiminen

Kalaveden hoito Istutukset: taimen, kuha

Luvat &  
Lisätiedot

www.visittaivalkoski.fi/kalastus/
jokijarvi-tyrajarvi

Season 1.1.–31.12. 

Nature of area Lakes & calmly flowing rivers

Species Trout, pikeperch (Tyräjärvi), pike, 
perch, white fish, grayling, burbot

Forms of Fishing Casting, fly fishing, trolling, fishing
net, fish trap, ice fishing

Fisheries  
management Fish stocking: trout, pikeperch

License 
purchasing

www.visittaivalkoski.fi/en/fishing/
jokijarvi-tyrajarvi

   Katso lisätietoja:

   More information:



Kostonjärvi
Lake Kostonjärvi

VENEENLASKUPAIKKA – BOAT RAMP: 
Kalasatama & Risuperä
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Kostonjärvi (3 600 m2) on karu ja luonteeltaan erä-
mainen uisteluvesi. Maisemaa hallitsee länsiran-
nan tunturimainen Pyhitysvaara. Asutus keskittyy 
itärannalla kulkevan tien varteen. 

Järvellä ei ole yhteinäislupaa, mutta pääosan jär-
veä voi kalastaa yhdellä kalastusluvalla. Nykyisen 
taimensaaliin takaavat säännöstelijän jatkuvat vel-
voiteistutukset ja järven vahva muikkukanta. Etelä-
puolella on venesatama.

Taivalkoskelta noin 20 km Kuusamon tietä nro 20.

The Kostonjärvi lake (3 600 m2) is a rugged and wil-
derness-like lake. The scenery is dominated by the 
Pyhitysvaara fell on the western side. Housing is 
concentrated along the road on the eastern side. 

It is possible to fish on most of the lake with one 
license. The current trout stock is maintained by 
repeated introductions of fry, and a strong stock 
of vendace. On the southern shore there is a boat 
ramp.

From Taivalkoski about 20 km along Kuusamo 
road no. 20.



Kostonjärvi
Lake Kostonjärvi

Kalastuskausi 1.1.–31.12. 

Alueen luonne Järvi

Lajit Järvitaimen, harjus, muikku, 
taimen, harjus, siika, hauki, ahven

Sallitut 
pyydykset Uistin, verkko, katiska, pilkkiminen

Kalaveden hoito Istutukset: Järvitaimen, harjus

Luvat &  
Lisätiedot

www.visittaivalkoski.fi/kalastus/
kostonjarvi

Season 1.1.–31.12. 

Nature of area Lake 

Species brown trout, grayling, vendace, 
trout, white fish, pike, perch 

Forms of Fishing Casting, fishing net, fish trap, ice 
fishing

Fisheries  
management Fish stocking: Brown trout, grayling

Licence 
purchasing

www.visittaivalkoski.fi/en/fishing/
kostonjarvi

   Katso lisätietoja:

   More information:



Nyt voit kalastaa 54 kilometriä samalla 
luvalla aina Koivukoskesta Ervastin sillalle.

Varaa lupasi osoitteesta www.eraluvat.fi 
tai puhelinpalvelusta 020 69 2424.

KALASTAJAN
TAIVAS ON AUKI
54 kilometriä Iijokea
nyt yhdellä luvalla

IIJOEN KESKIOSAN
LUPA-ALUE

Iijoen Koskikalastusalue Taivalkoski www.iijoki.fi

1

3



Tarjoamme käyttöönne kaksi tasokasta 
talviasuttavaa mökkiä, joen vieressä. 
Mökki 1: 4 – 5 hlö, 1 makuuhuone + parvi, 
höylähirsimökki, rakv. 2003
Mökki 2: 6 hlö, 2 makuuhuonetta + parvi, 
kelohirsimökki, rakv. 2005
 
Erinomaiset kalastusmahdollisuudet. 
Vuokraan sisältyviä harrastusvälineitä. 
Kylpytynnyri rannalla. Sijainti Jurmussa, 4 
km:n päässä Oulu-Kuusamontiestä. 
Soutuvene (moottori lisämaksusta) ja 
kalastuslupien myynti.

Lomamökkejä Iijokivarresta - 
kodikas ja vieraanvarainen paikka

Holiday in a traditional log cabin – 
a cosy place with individual service

We offer two well isolated well equipped log 
cabins by the river Iijoki. 
Cabin 1: 4 – 5 persons, 1 bedroom + attica, 
log cabin, year 2003
Cabin 2: 6 persons, 2 bedrooms + open attic, 
silver log cabin, year 2005

This is the perfect accommodation for 
anglers. We live nearby and organize guided 
fishing trips and fishing licences. Use of 
fishing equipment, rowing boat (motor 
costs extra) and bikes free of charge. 
Hot-tub by the river. Food service on 
request.

Urlaub im traditionellen Blockhaus – 
gemütlich mit individuellem Service

Wir offerieren 2 winterfeste sehr gut 
ausgestattete Blockhäuser am Fluss Iijoki 
gelegen.
Haus 1: 4 – 5 Personen, 1 Schlafzimmer + 
Attika, Blockbalken, Bj. 2003
Haus 2: 6 Personen, 2 Schlafzimmer + Attika, 
Naturstamm, Bj. 2005

Dies ist die perfekte Unterkunft für Angler. 
Wir wohnen nebenan und organisieren 
Fischertouren und Lizenzen. Fischerausrüs-
tung, Ruderboot (Motor mit Aufpreis) und 
Fahrräder sind kostenlos nutzbar. Heizbarer 
Holzzuber am Strand. Mahlzeiten auf 
Vorbestellung.

Auskunft und Reservation 
(wir sprechen Deutsch):

Info and reservation 
(we speak English & French):

Lisätiedot ja varaukset:

hirvipirtit lapland  
Jacqueline Keskitalo-Weber
Raappanansuontie 45b, FI-93420 Jurmu (Taivalkoski)
tel. +358 (0)40 865 8471 / info@hirvipirtit.fi / www.hirvipirtit.fi

Enjoy lapland
relax in a cottage

1

KUUHARJUN MÖKIT / CABINS
Hyvin varustellut Kuuharjun lomamökit sijaitsevat 
Taivalkosken kirkonkylän kupeessa ja 1 km Iijoen 
rannalta. Mökit on varusteltu 6:lle hengelle, mm. 
sauna, suihku, metallitakka, astianpesukone 
ja TV. 

This well-equipped holiday cottages are situated 
near the center of Taivalkoski and 1 km from river 
Iijoki. The cabins are equipped for 6 persons. 
Sauna, shower, metal-fire-place, dishwasher 
and TV. KUTINJOKI ERÄMAAMÖKKI/COTTAGE

Kesäkäyttöön soveltuva mökki 5-6 henkilölle 
Kutinjoen varressa (Soiperoinen). Kalastajien 

unelmapaikka. Ei sähköä, ei vesijohtoa. Lähde 
lähellä. Varaava takka- ja kaasulämmitys, 

rantasauna. Taivalkosken keskustasta: 20km.

LISÄÄ TIETOA / MORE INFORMATION
Tapio Räisänen, Kuulammentie 7, FI-93400 Taivalkoski, p. +358 40 068 0540, 
tapio.raisanen@luukku.com, www.visittaivalkoski.fi/majoitus, www.visittaivalkoski.fi/en/accommodation 

rantasauna. Taivalkosken keskustasta: 20km.

Wilderness cabin for 5-6 persons by the creek 
Kutinjoki (only summer). A fishermanʼs dream place. 

No electricity, no running water in the cabin, fireplace 
and gas heating. Well near-by. Traditional sauna in a 

separate building. 20km distance from Taivalkoski.
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Vuokrattavana 5 hengen mökki 
Honkalammen rannalla, Kurtissa

Mökissä 
sähkölämmitys ja 
varaava takka. Sauna, 
WC, pesuhuone. 
Pinta-ala 74m2. 
Vene lammen rannalla. 
Mahdollisuus mato-
ongintaan. 
Matkaa Taivalkosken 

KALASTUSREISSUN JÄLKEEN HYVÄ LEPOPAIKKA

Matkaa Taivalkosken 
keskustasta n. 23 km.

LISÄTIETOJA: 

Kari Luukkonen, p. +358 (0)40 7307 642
kariluukkonen@suomi24.fi
www.visittaivalkoski.fi/mokit/
mokki-kari-luukkonen

4
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JALAVAN
KAUPPAKARTANO

Jalavan kauppa on elämys, jota ei voi selittää, se pitää 
kokea. Kulttuurihistoriallinen ja yhä toimiva kauppa on pe-
rustettu 1883 ja tullut tutuksi useista Päätalon eri kirjoista. 
Myyntivalikoimaan kuuluu esimerkiksi vaatteita, jalkineita ja 
kalastustarvikkeita. Kaupan kodikkaassa pirttikahvilassa voit 
järjestää juhlia ja kokouksia, ryhmille järjestetään etukäteisti-
lauksesta maukasta kotiruokaa. Jalavan Kaupasta saa myös 
kalastuslupia.

JALAVA VILLAGE STORE
Jalava Village Store is an experience that cannot be ex-
plained – it has to be felt. The historical and culturally signifi-
cant store, which is still operating today, first opened in 1883 
and has featured in several of Kalle Päätalo’s books. The 
store’s product range includes clothes, footwear and fishing 
equipment, among others. The cosy cafeteria caters for par-
ties and meetings, serving home-cooked food subject to ad-
vance booking. In Jalava shop you also get fishing licenses.

JALAVAN KAUPPA, Mikonkuja 2, 93400 Taivalkoski, Finland
Tel./fax +358 (0) 8 841 005, asiakaspalvelu@jalavankauppa.fi,
www.jalavankauppa.net



ELÄMYKSIÄ LUONNOSSA
KYLMÄLUOMAN RETKEILYKESKUKSEN
PALVELUT
• leirintäalue / mökkejä
• erämökki 
• ravintolat / kahvila-kioski
• kokoustilat
• retkeily-,kalastus-,melonta- & 

metsästys
• veneiden & kanoottien vuokraus
• ohjelmapalvelut 
• kalastuslupien myynti  

(virkistyskalastuskohde nr. 4525)

EXPERIENCES IN NATURE
KYLMÄLUOMA HIKING & RECREATION AREA
SERVICES:
• Camping / Cabins
• Wilderness Cabin 
• Restaurant / Cafeteria-Kiosk
• Hiking-, fishing, canoeing & hunting 
• Boat and canoe rental
• Guiding services
• Fishing licences (recreational  

fishing destination nr. 4525)

LUONTOELÄMYKSET TARJOAA / EXPERIENCES IN NATURE ARE OFFERED BY:
Experience KL Oy, www.hossa-kylmaluoma.fi

Hossa:
tel.+358 (0)50 3844 692
eMail: oparihossa@suomi24.fi

Kylmäluoma:
tel.+358 (0)40 500 3476
eMail: oparikylmaluo@suomi24.fi

5

������������������������������������������

��������������
���	��������������
�����������������������������������
	���������������

���������������������������������������������������
���

�

��������������������������������������������� ����

�������������� ���������������������������������������

��������������������������	������������������	��
����

����������� ������� ������������������
�������������������

�������
���������������������
������������������

���������������������������������������������

���������
���	����
������������������������������ �������� 	���������������

�������������� �����������	���� ��������������������� �

�����������������������������������������������������������

���������������������������������������������� �����������

������������� �������������������� � ������������������������������ �������������������� � �����������������

�������������������
��� ��������������������������������

��� ������������������������������������������� ����	��� �

������������ �����	����������������������
���������������

�������������������������������
��������������������������	�����������

�������������������������

���������������������������������������������

6



Pidä huolta 
ympäristöstä!

Act responsibily in 
the nature!

  

kalastajan unelmapaikka Jokijärven rannalla, 

Kalle Päätalon lapsuudenkodin Kallioniemen naapurissa. 

Palvelut: 

* Majoitus 
* Ruokailupalvelut 
* Opastukset 
* Luvat Jokijärveen ja Iijoen koski- 
   kalastusalueelle 
* Kanoottien ja veneiden vuokraukset 

Services: 

* Accommodation 
* Restaurant 
* Guide services 
* Fishing licenses 
* Canoe and rowing boat rental 

Lisätiedot / more information: 

Saijantie 8, 93400 Taivalkoski, tel. +358 8 847 511 
info@saija.fi, www.saija.fi 
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Taivalkosken luonto tarjoaa kauniita maisemia, 
puhtaita rantoja ja kalastajille polkuja vesistön 
rantoja pitkin. Parhaisiin kohteisiin on rakennettu 
taukopaikkoja nuotiosijoineen. Säilytä luonto sekä 
kalastuskohteiden ympäristö viihtyisänä kaikille. 
Alueella tulee retkeillä roskattomasti: Sen, minkä 
viet maastoon, jaksat myös tuoda sieltä pois. Joki-
rannassa kalastaessa tulee liikkua niin, että pihat 
ja saunarannat saavat olla rauhassa.

The area of Taivalkoski offers gorgeous scenery, 
clean shores and many kilometers of trails along 
the waterline. At the more highly maintained loca-
tions there are resting spots and campfire sites. 
Please keep the nature and fishing locales plea-
sant for all. Don’t litter: Always clear away your 
rubbish and do not leave any items in the terrain. 
When passing inhabited areas, please respect 
people’s privacy and do not enter private gardens 
or areas around sauna buildings while fishing. 



JULKAISIJA / PUBLISHER: 
Taivalkosken Matkailuyhditsys ry 
Raappanansuontie 45b 
FI-93420 Jurmu - Taivalkoski

PAINO / PRINT / DRUCK:
Kalevaprint Oy 

TAITTO / DESIGN:
Mainostoimisto Plusmark
 

www.eraluvat.fi    www.outdoors.fi     www.retkikartta.fi

www.iijoki.fi

Metsähallituksen erähenkilöstö hoitaa valtion ka-
lavesiä ja metsästysmaita. Taivalkosken lähistölle 
olemme järjestäneet yhdessä muiden vesialuei-
den omistajien kanssa upeita virkistyskalastus-
alueita: muun muassa Iijoen keskiosan ja Kor-
vua-Näljänkäjoen alueet.

The hunting services staff of Metsähallitus takes 
care of the state-owned fishing waters and forests. 
In the vicinity of Taivalkoski, we have arranged, to-
gether with other owners of waterways, excellent 
recreational fishing areas, e.g., the middle cour-
se of river Iijoki and Korvua-Näljänkäjoki areas. 

PÄÄSPONSORIT / MAIN SPONSORS:
Metsähallitus
Iijoen vesistön kalastusalue
Taivalkosken Matkailuyhdistys ry

KUVAMATERIAALIA: 
Metsähallitus, Iijoen vesistön kalastus-
alue, Taivalkosken Matkailuyhdistys ry

VERSIO / VERSION 2015

Matkailuneuvonta / Tourist Info
c/o ABC Taivalkoski, Ouluntie 1,
FI-93400 Taivalkoski
Aukioloajat / Opening hours:
mon – sun: 6 – 22
www.visittaivalkoski.fi

Lisätietoja löytyy kotisivuiltamme tai ota yhteyttä 
meihin / Check our homepage or contact us for 
further information: 
p. +358 (0)40 524 8013 (mon – sun: 8 – 16) or 
info@visittaivalkoski.fi



www.visittaivalkoski.fi

Taivalkoskelle on helppo tulla lentäen, junalla, bussilla, 
omalla tai vuokra-autolla. Paikalliset majoitusliikkeet 
tarjoavat monipuolisia palveluita kalastajille kalastus- 
retkien lepopaikoiksi. 

Taivalkoski is easy to reach by flight, train and bus, by 
own or rental car. The local accommodation providers 
offer several services for angler to make their stay here 
in Taivalkoski comfortable.

Taivalkoski is easy to reach by flight, train and bus, by Taivalkoski is easy to reach by flight, train and bus, by 

Oulu

Kuusamo

Vaasa

Helsinki

Rovaniemi

Tampere

Kajaani

Iijoki

Taivalkoski




