
Niskankoski on Lestijoen parhaimpia koskikalastusalueita. 
Kosken vaihtelevuus suvanto- ja koskipaikkoineen mah-
dollistaa monipuolisen kalastuksen. Niskankosken alueelta 
on mahdollista saada isoja taimenia. Koskialueen pituus 
on 500 metriä. Joen rannassa oleva kalastuslaituri on ra-
kennettu liikuntarajoitteiset huomioon ottaen.
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Kuustonkoski

Kattilakoski

VIRKISTY LESTIJOELLA!
Lestijoen ulkoilu- ja virkistyskartta
–KANNUS-

LESTIJOKI
Lestijoki virtaa Lestijärvestä Toholammin, Kannuksen ja Kalajoen (Himangan) kautta mereen. 
Pääuoman kokonaispituus on 110 km ja pudotuskorkeutta on 140 m. Kannuksessa on parikymmentä 
koskea ja Korpelassa sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokas voimalaitos vuodelta 1919.

Lestijoki on tunnettu villistä meritaimenesta. Joki on valtakunnallisesti arvokas kalastuskohde. 
Hyvien kalapaikkojen lisäksi joki tarjoaa mahdollisuuksia melojille ja pyöräilijöille. Alueen tauko-
paikat ovat avoinna kaikille kulkijoille

MELONTA KANNUKSESSA
Korpelan padolta kohti merta tultaessa kosket ovat suureksi osaksi kivisiä, vaikkakin alkuosuus 
(n. 15 km) onkin helpohko. Keskustan jälkeen n. 6-7 km päässä kosket muuttuvat vähitellen 
vaativammiksi. Kannuksen kohdalla haasteita melontaan tuo vaihteleva veden korkeus (syynä 
luonnollinen veden pinnan vaihtelu sekä Korpelan voiman veden säännöstely). Kannuksen kohdalla 
on kuivaan aikaan useita vaikeakulkuisia koskiosuuksia, joissa veden vähyys haittaa melontaa. 
Alueelta löytyy kuitenkin myös hyvä perhereitti Korpelan padolta Kaukalorannalle.

KALASTUSLUVAT
Alueella toimii Kannuksen osakaskunta, joka myy lupia alueelleen myös ulkopuolisille:
www.ahven.net/osakaskunnat
Lestijoen yhteislupa: www.kalakortti.com
Valtion kalastuksenhoitomaksu: kalastusluvat.net

Kuustonkosken virta kätkee muutaman hyvän montun, 
jossa meritaimen pysähtyy. Koski onkin tunnettu erityisesti 
suurista meritaimenistaan. Sauvan käyttö on suositeltavaa 
syvien monttujen vuoksi. Rauhoitetun ikimännyn luona on 
lompolo, jonka suulta iso taimen ottaa jos on ottaakseen.
Sähkölinjan alusta kannattaa kalastaa tarkasti. Koskiosuus 
on pituudeltaan 400 metriä.

Kattilakoski kuuluu parhaisiin taimenpaikkoihin. Tässä 
vuolaassa ja paikoin nopeassa virrassa on monta taimenen 
pysähdyspaikkaa. Koskiosuus on liki kilometrin mittainen, 
joten kalastettavaa riittää.
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Korpelan patoalue

Karjakoski-
Jauhokoski

Raasakankoski

Kaukaloranta

Kaukalorannan uimapaikalta 
löytyy myös veneenlaskupaikka.

Raasakka on luonnonkaunis alue keskellä kaupunkia, jossa 
joki virtaa vapaana Raasakankosken kuohuista puistomais-
ten rantojen kautta vuolaaseen Vantinnivaan. Kalastajien 
iloksi luontaista kalakantaa tuetaan ongintakokoisin kirjolohi
-istutuksin ja saattaapa onnekas kalastaja tavoittaa me-
restä nousevan taimenen. Lisäksi istutetaan harjuksen ja 
taimenen poikasia.Raasakankosken yläpuoliset suvannot 
aina Korpelan voimalaitokselle saakka ovat heittokalastajan 
toivepaikkoja.

Patoalueelta löytyvät laavu ja 
uimaranta. Lisäksi Korpelan 
Voiman padon ja voimalaitoksen 
ohittaa kalatie, joka valmistui 
vuonna 2014. Kalatie mahdollis-
taa vaelluskalojen, kuten meri-
taimenen nousun yläjuoksulle.

Tällä luonnonkauniilla alueella 
joki virtaa vapaana Jauho-
kosken kuohuista laavulahden 
kautta vuolaaseen Karjakoskeen. 
Kosket ja niiden välinen suvanto 
kätkevät lukuisia piilopaikkoja 
kaloille ja koko alue kannattaa 
kalastaa tarkasti. Luontaista 
kalakantaa tuetaan kirjolohi 
-istutuksin ja saattaapa onnekas 
kalastaja tavoittaa merestä 
nousevan taimenen.
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