
 

KALASTAJAN PARATIISI SAVOSSA 

NYKÄLÄNKOSKET 2021 
VIERAILIJOITA KAIKISTA MAANOSISTA ⚫ 40 ERI MAASTA 

 

Nykälänkosket on Mäntyharjunreitin latvavesien monipuolinen urheilukalastuskohde Haukivuoren Nykälässä 
Mikkelin luoteisosassa. Kalastusalue on 2,5km pitkä jokialue neljine pikku koskineen. Kalastus heittokalastusvälinein. 
Runsasta kalakantaa ovat taimen, harjus, säynävä, hauki, ahven, kuha ja lahna. Pääsaalis koskialueilla on taimen. 
Taimenennätys on 74,5cm! Eväleikattujen alamitta on 40cm. Taimenkohteena Nykälänkosket on ykkösluokkaa.  
 

Yläjuoksulla saaduista suurimmat ovat 15,3 ja 13,1 kg:n hauet. Taimenen syysrauhoitus on kumottu, joten kalakausi 
jatkuu läpi syksyn lokakuun puoliväliin. Joen vesi on puhdasta ja kirkasta, humuksen hieman ruskeaksi värjäämää. 
Alajuoksulla (2 km) koskineen kalastetaan rannoilta tai kahlaten. Veneestä kalastus on mahdollista joen yläjuoksulla (2 
km). Joen yläjuoksu on erinomainen myös jännittävään yötuulastukseen. 
Kalastusalueella on siltoja, heittolaitureita, nuotiopaikkoja, savustusuuni ja tilava hirsilaavu. 
  

Kalastusalueen keskuksena toimii koskien äärellä sijaitseva yksinomaan matkailukäyttöön kunnostettu perinteikäs 
Koskentila, 1500-luvulta, joka koostuu kymmenestä eri rakennuksesta ympäröivine maa-alueineen. 
Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas Koskentila on nähtävyys 150-vuotiaine rakennuksineen. 
Päärakennuksessa on lupamyynti ja veneiden ja kalastusvälineiden vuokrauspiste. 
Matkailijoiden käytössä on mahtava tupa valtavine takkauunineen. Tupa ja talon sali toimivat myös kokoustiloina. 
Konttorikammarissa on kalakirjasto saalispäiväkirjoineen. 
 

Majoitustiloiksi on kunnostettu ja sähköistetty tilan tunnelmalliset hirsiaitat. Kuhunkin huoneeseen sopii jopa 
kuuden hengen seurue. Kaikkiaan on käytössä 38 talvilämmintä vuodepaikkaa. Huoneissa on kuivauskaapit ja 
jääkaapit. WC:t, suihkut ja täysin varustellut ruoanlaittotilat ovat eri rakennuksissa. Yöpyminen on mahdollista myös 
laavussa, omassa teltassa tai asuntovaunussa. Takkatuvallisessa saunaosastossa voi kerrata päivän tapahtumia. 
 

Nykälänkosket on myös osa upeaa Naarajoki-melontareittiä, “Savon Amazonia”. Koskentila on reitin taukopaikka. 
Nykälässä on mahdollisuus vaellusratsastukseen Toivonharjun islanninhevosilla (tilauksesta). 

Haukivuoren Ratsastuskoululla järjestetään ratsastustunteja ja –kursseja. 
 

Koskentila sopii hyvin myös erilaisten kurssien, kokousten, tapahtumien ja juhlien pitopaikaksi, 
olematta kuitenkaan mikään menomesta. Tilauksesta ruokailut aamiaisista gourmet-illallisiin, myös laavulla. 

 
 

Kalastusluvat Nykälänkoskille vuonna 2021: 
Pyydä täydellinen hinnastomme! 

 

Enintään 6 kalastajaa kerrallaan (Ei koske ryhmiä) 
Luvat: 24 tuntia / 2 taimenta 66,- - 80,- ⚫ 12 tuntia / 2 taimenta 52,- - 64,- ⚫ 6 tuntia / 1 taimen 39,- - 48,- 

 
Lupa on voimassa koko Nykälänkoskien kalastusalueella. 

Koskentilan tupakeittiön, suihkujen, veneiden ja laavun käyttö sisältyy lupahintoihin. 

Alle 15-vuotiaat -40%, alle 18- ja yli 65-vuotiaat -20%, Catch & Release -20%. (C&R vain perhokalastus väkäsettömällä koukulla)  
 
 

Majoitus: 
 1hh 56,- ⚫ 2hh 80,- ⚫ 3hh 104,- ⚫ 4hh 128,- ⚫ 5hh 144,- ⚫ 6hh 160,- 

Liinavaatteet, sauna ja aamiainen eivät sisälly majoitushintaan. 
 
 

Ruokailut: 
Välitämme pitopalvelun järjestämiä ateriapalveluita. 

Ainoastaan vähintään 10 hengen ryhmille. 
 
 

Ajo-ohje: 
Koordinaatit: 62.143122, 26.970853 

Kangasniemi - Pieksämäki-tieltä nro 447 (opastus) Haukivuorentietä nro 4474 (9 km) tai 
Mikkeli - Pieksämäki-tieltä nro 72 Haukivuorelta Porsaskoskentietä nro 4474 (23 km). 

Helsinki - Lahti - Heinola - Joutsa - Kangasniemi - Nykälä: 280 km / 3 tuntia. 
Mikkeli - Haukivuori - Nykälä: 65 km / 45 min. 

 
 

Koskentila on avoinna 12.5. - 10.10.2021, 24 tuntia / vrk 
Käteismaksu (Yritysasiakkaat laskutetaan). Ei kortteja. Hinnat euroina. Hintoihin sisältyy alv. Hinnat ja palvelut sitoumuksetta.. 

 
 

Mikkeli, Porsaskoskentie 2275, Nykälä - Haukivuori, 77220 NEUVOLA, Puh.  040-538 5166 
e-mail: markku.suonio@saunalahti.fi 

      

KOSKENTILA 
www.facebook.com/koskentila 

 
KOKONAISVALTAINEN ELÄMYS ⚫ HUIPPUKALASTUSTA ⚫ LUONNONRAUHAA ⚫ KOSKENTILAN AINUTLAATUISTA TUNNELMAA 



 

 

 

 

LAATU-Apaja ⚫ Top 6 Fishing in Finland ⚫ Fishing Finland Group ⚫ The Lakeland 
                                                                                                                                                                                            KÄRKITUOTE 

 
”Tänäkään päivänä Suomessa ei ole kuin kourallinen virtavesimestoja, joista on lähes pelkkää hyvää sanottavana. 
Mainitsen tässä vain yhden esimerkin: Nykälänkosket Haukivuorella. Idyllinen paikka tarjoaa siistit majoitustilat vanhoissa 
hirsiaitoissa, tarvittaessa täydellisen pitopalvelun, asialliset sauna- ja peseytymistilat, laavun, yhteistä tilaa vaikka 
illanistujaisiin, riittävän saalisvarmuuden ja absoluuttisen rauhan...” 
Olli Kauhanen, eräkirjailija ja intohimoinen perhokalastaja – Perhokalastus Nro 1/2013 
 
”Aivan käsittämättömän idyllinen ja hieno paikka! 
Koskessa kalaa aivan jumalattomasti, myös kirkkaita kaloja hyvin tiheässä. Tänne tullaan uudestaan! 
Varustelultaan ja palvelultaan ja tunnelmaltaan hienoimpia taimenkoskia mitä Suomesta löytyy.” 

Sampsa Vilhunen, FT - WWF Finland 4.-5.6.2007 
 
"Koskentila haisee kalalle. Monen perhokalastajan yllä leijuu kosken partaalla onnen aura, tai no, epärunollisemmin se 
lepää kasvoilla jonkinlaisena höhlänä hymynä. Molemmat ilmiöt ovat näkösällä toukokuisena iltapäivänä Haukivuoren 
Nykälänkoskilla, niin anteliaat ovat kosket kalapaikkana. Huhutaan jostakusta, joka olisi käynyt siellä kahdesti nostamatta 
yhtään taimenta...Maisemat ovat idylliä, suloinen tasku karussa maassa - ollaanko Suomessa ollenkaan?" 
Eeva-Kaarina Aronen - Helsingin Sanomat 28.5.2005 
 
“Ydintuote on kokonaisvaltainen elämys huippukalastusta, luonnonrauhaa, Koskentilan ainutlaatuista tunnelmaa ja 
korkeatasoisia palveluita. Nykälänkoskien yritys ylläpitää hienolla tavalla suomalaista rakennuskulttuuria, eräperinnettä ja 
siihen liittyen persoonallista vieraanvaraisuutta.” 
Pekka Borg - Elina Kivi - Minna Partti: Elämyksestä elinkeinoksi - Matkailusuunnittelun periaatteet ja käytäntö, WSOY 2002 
 
“Nykälänkosket - taimenkalastajan paratiisi Savossa.” 
“Haluatko nauttia kalastuksesta rauhallisessa, erämaisessa ympäristössä ilman “korttikoskien” ruuhkia...? Entä miltä 
kuullostaa, kun kerron vielä, että paikan saalisvarmuus on erittäin suuri.” “Gera “Fisherman” kertoi ihastuneensa paikan 
idylliseen, perhokalastukseen hyvin sopivaan ilmapiiriin sekä erämaiseen rauhaan, jota paikka huokui. 
Näihin tunnelmiin oli minunkin helppo yhtyä; niin - ja eihän 28 taimentamme voi olla väärässä...?” 
Juha Lehtola - Urheilukalastus Nro 2 / 02 
 
“Nykälänkosket ja etenkin Koskentila ovat lähellä perhokalastajan rohkeinta päiväunta.” 
“Harvoin perhokalastaja voi näin nopeasti päästä “sisälle” uuden onkipaikan atmokseen.” 

Olli Kauhanen, eräkirjailija 23.7.2002 
 
“Koskentila on vanha itsellinen maatila, jonka tarjoama ilmapiiri on kalastuspaikkana ainutlaatuinen.” 
Antti Sorro - LOOP Team Finland 
 
“Todellisen suomalaisuuden upea kohde! Mukava isäntäväki, huippupalvelu, mielenkiintoista kalastusta.” 
Gennadi Zharkov - Moscow Fly Fishing Club, V.P. 
 
“Erittäin suositeltava.” 
Stig Ekkert & Christian Nørgaard - Reisemagasinet Vagabond 3.7.99 
 
“Nykälänjoessa on kalaa. Kuohujen alla vieheitä odottaa tavanomaisten taimenten ja harjusten lisäksi muhkeita 
säyneitä.”“Näimme kappaleen hienointa koskimaisemaa. Näimme myös upean Koskentilan päärakennuksen, 
jonka tupa kokonsa ja sisältämiensä vanhojen esineiden kera teki meihin suuren vaikutuksen.” 
Erkki Norell - Metsästys ja Kalastus Nro 7 / 99 
 
“Nykälänkosket ovat perhokalastajalle oivallinen paikka. 
Pitkä kalastuskausi 1.4.-30.11. avoinna 24 h/vrk, hyvin hoidettu kalasto ja majoitus takaavat laadun.” 
Tuomo Karsikas - Veikko Hiltunen: Elämä tuikkii - Perhokalastusta olohuoneessa ja kalastuskohteissa, Tampere 1999 
 
“Miellyttävä kokouspaikka ja kalaisat kosket.” 
Veli-Matti Saksi, Veli Autti, Lauri Syrjänen, Jouko Keto, Lauri Rajaniemi, Helena Halvari, Kari Salmi, Simo Yli-Lonttinen 
Perhokalastus-lehden toimituskunta 21.-23.5.99 
 
“Harvoissa suomalaisissa kalastuspaikoissa on yhtä mielenkiintoinen ympäristö kuin Nykälässä.” “Osittain Nykälä on kuin 
keskisuomalaisen koskikalastuksen mallikirjasta, paikoitellen taas alue muistuttaa koskematonta erämaajokea.” 
“Monen muun hyvän asian lisäksi Nykälän Koskentilalla on erinomaiset ja laajat Internet-sivut.” 
Juha Vainio - Vapa nro 6 / 98 
 
“Nykälänkosket on hyvä perhokalastuskohde. Koskentila on kuin tehty kalastus- yms. kurssien pitopaikaksi tai 
kalastusseurojen retkikohteeksi.” 
Lauri Syrjänen - Perhokalastus Nro 4/1998 
 
“Nykälänkosket ovat joukko koskia hienossa jokilehtomaisessa oikeastaan yllättävän vehreässä maisemassa Nykälän 
kylässä.” 
Markku Kemppainen: Etelä-Suomen Koskikalastus, Otava 1998 
 
“Ja niin käynnistyi eräs unohtumattomimmista kalastusiltapäivistäni.” 
“Kalaa oli kaikissa hyvännäköisissä paikoissa. Ja niitä (niin paikkoja kuin kalojakin) riitti. Kun lopetin vajaa kuusi tuntia 
myöhemmin, arvioin käyttäneeni ajasta neljänneksen pelkästään kalojen väsyttämiseen.” 
“Vakuutuin Nykälänkoskista tulleen korkeatasoisen suomalaisen kalapaikan, jossa varmasti viihtyvät kaikki 
luonnonrauhaa etsivät purokalastuksen ystävät.” 
Ari Manninen - ERÄ 8-98 
 
“Kuinka ihana paikka ja hieno kokonaisuus tosi kalastajalle ja niin paljon muuta mielenkiintoista tekemistä. 
Olisimmepa löytäneet Koskentilan ensimmäisenä Suomen päivänämme.” 
Gary and Monica Wescott - The Turtle Expedition, Unltd. - California, USA 
 
“Suomessa upeimmaksi paikaksi he (Gary ja Monika Wescott / The Turtle Expedition, Unltd.) kehuivat Nykälässä 
sijaitsevaa ihkauutta Koskentilaa.” 
Mikko Sepponen - Savon Sanomat 17.7.1998 
 
“Yksi on Koskentilassa ylitse muiden, perinteinen maalaistalon miljöö ja ennen kaikkea eräs komeimmista suurista 
hirsisistä tuvista mitä olen nähnyt.” 
Martti Lintunen - Kirjailija - Vuoden 1998 lehtikuvaaja 


