
Koskikalassa Kattilakoskella   
  

 
Talven pakkasiltoina on mukava muistella syksyn kalastusmatkaa Kattilakoskelle. 

 

Perinteinen syksyn kalastusmatka tehtiin Lieksan läheisyydessä olevalla, Ruunankoskiin kuuluvalle 

Kattilakoskelle. Vanha tukinuittokämppä koskineen löytyi Metsähallituksen vuokrakämppien 

vuokrausta hoitavan Villi Pohjolan listoilta. Kokonaisuuteen kuului 10 hengen kämppä, sauna, laaja 

grillikatos kolme koskiveneet ja koski, johon kalastuslupia saa vain kokonaisuuden vuokraajat. 

Eksotiikkaa edellisien syksyjen kalastusmatkoihin nähden toi sähkön puuttuminen koko alueelta. 

Sisällä toimittiin kaasuvalon ja taskulamppujen varassa ja ulkona valoa saatiin ulkotulista ja 

myrskylyhdyistä, jotka antoivat omaa hohtoaan pimeyteen. Kämpän lämmitys toimi vain varaavalla 

takalla, tosin siitä ei riittänyt lämpöä mökissä oleviin kahteen pienempään huoneeseen.  

Kämppä sijaitsi kosken varrella olevalla niemekkeellä ja sisään kuuluva virtaavan veden ääni toi 

tunteen jatkuvasta kovasta sateesta. Mutta kaikkeen tottuu.  

 

Matka tehtiin yhteisesti vuokratulla pikkubussilla ja viimeiset sadat metrit autorannasta mökille 

kuljettiin moottorilla varustetulla koskiveneellä. Majoittumisen ja alueen katsastuksen jälkeen 

torstai-iltana aloitettiin kosken kokeilu, mutta huonolla menestyksellä.  

Toisen päivän aamuksi olimme varanneet paikallisen kalaoppaan kertomaan koskikalastuksen 

saloista ja näyttämään käytännössä miten koskesta saadaan kaloja. Hyvän opastuksen ja mainonnan 

jälkeen ostimme oppaalla myynnissä olleet paikallisen vaapunvalmistajan hyvin koulutetut vaaput 

ja siirryimme tositoimiin. Kaksi venekuntaa siirtyi oppaan mukana kosken niskalle ja vaaput 

laskettiin virtaavaan veteen aivan kosken partaalle. Soutajan tehtäväksi jäi uittaa vaappuja niskan 

virtaavassa vedessä ja ohjata vaaput kivien ja virran pyörteiden katveessa ruokaansa väijyvien 

kalojen eteen. Oppaan jaellessa neuvojaan soutajat tekivät töitään ja veneet soluivat kosken niskalla 

vaappujen haravoidessa kaloja. Koski osoittautui erittäin kalaisaksi ja jo hetken kalastelun jälkeen 



ensimmäiset kirjolohet saatiin veneisiin. Kalastajia vaihdettiin veneissä ja melkein jokainen pääsi jo 

ensimmäisenä päivänä väsyttämään voimakkaita kaloja. Rantaan tuodut kalat perattiin tulevan 

käytön mukaan fileiksi, savustusta varten jne. Edellisien vuosien kalamatkojen niukkojen saaliiden 

jälkeen kalastus koskella oli yhtä juhlaa. Runsaan kalan tulon takia osa kaloista laskettiin takaisin 

koskeen kasvamaan. Opas varoitteli välillä virtaavan kosken voimasta ja kuinka helposti se imaisee 

varomattoman soutajan käsistä veneen. Tästäkin saatiin kokemusta lauantaina heti aamusta. 

Ensimmäinen venekunta lähti kokeilemaan kosken antia jo ennen aamupalaa. Innostuksen lomassa 

soutuvuorossa ollut soutaja laski veneen liian lähelle kosken niskaa, jolloin voimaksa virta imaisi 

veneen mukaansa. Vene miehistöineen syöksyi lastun lailla läpi kosken miesten pidellessä kiinni 

veneen reunoista ja toivoessa parasta. Kivistä pomppien vene kulki läpi kosken, mutta onneksi 

vauhdikkaasta laskusta selvittiin ilman suurempaa haveria. Onnistuneen laskun jälkeen vene 

jouduttiin vetämään porukalla pitkospuita pitkin takaisin kosken yläosaan.  

Perjantain päiväruoka valmistettiin porukalla ulkona, jossa kaloja savustettiin, tehtiin loimikalaa ja 

graavisuolattiin. Kauniin syksyisen sään suosimana maukkaita kaloja syötiin ulkona saaliin 

kehumisen säestämänä. Ruokailun lomassa todettiin paikallisen oppaan antaman tiedon merkitys 

meille uudessa kalastustavassa koskikalastuksessa. Ilmeisesti ilman opasta saaliimme olisi ollut 

huomattavasti pienempi ja ”motonetistä” ostetut vaaput olisivat uineet tunti tolkulla tyhjän panttina. 

Oppaalta ostetut vaaput toimivat erittäin hyvin ja vain pari kala erehtyi iskemään mukana 

viemiimme vaappuihin. Myös heittelyt rannalta olivat ajan haaskaamista, koska kaikki kalat saatiin 

veneestä kalastamalla ja aivan kosken niskasta. 

Pimeät illat kämpällä kaasuvalon loisteessa toivat mieleen vanhat suomalaiset tukkilaisfilmit, joissa 

väsyneet uittomiehet istuivat iltaa päreen loisteessa ja puuhailivat omia askareitaan, huolsivat 

työkaluja, pelasivat korttia, tai kirjoittivat kirjeitä. Meillä väsyneet pyyntimiehet huolsivat 

kalastusvälineitään, pelasivat samoja korttipelejä, kuin ennenkin, mutta nyt yhteydet perheisiin 

hoidettiin kännyköillä. 



 

Kattilakoskella vietetty virkistävä ja rentouttava pitkä viikonloppu antoi perjantaina ja lauantaina 

runsaan kalasaaliin. Jokainen matkassa ollut kalastaja sai kalaa, tosin eräällä pyyntimiehellä saalis 

oli erittäin suuren työn takana ja se saattoi jopa kannustajatkin melkein epätoivon partaalle. No 

lopulta lauantaina iltapäivän lopulla pyyntimiehen uuttera työ palkittiin ja matkan ainoa saaliiksi 

saatu taimen nostettiin hurraahuutojen saattelemana haavilla veneeseen. 

Alueelta löytyi myös hyvät vaellusmaastot polkuineen ja pitkospuineen, joita käytettiin hyväksi 

tutustuttaessa lähialueeseen.  

Kaikki loppuu aikanaan, niin myös kalaisa viikonloppu Kattilakoskella ja usean tunnin uuvuttavan 

automatkan jälkeen kotiuduimme sunnuntain illansuussa monia kokemuksia rikkaampina. 

 

 


