
Nakkilan kosket tarjoavat unohtumattomia kalastuselämyksiä kau-
niin Kokemäenjoen maisemissa Satakunnan sydämessä.  Nakkilan 
kosket ovat yksi Suomen varmimmista paikoista saada vasta merestä 
noussutta taimenta. Nakkilan koskilla pystyy kalastuksen ohessa 
nauttimaan kauniista luonnosta upeine vesistöineen.   Arantilankoski 
on näkemisen ja kokemisen arvoinen paikka. Arantilankosken lisäksi 
Nakkilan kosket sisältävät kuusi muuta koski- ja virtapaikkaa. 

Nähtävyydet
• Nakkilan kirkko ja

 seurakuntakoti

• Kotiseutumuseo

• Villilän kartano

Nakkilan kosket, Arantilankoski

Hyvä tietää
Arantilankosken läheisyydestä löytyy näköalapaikka. 
Joenranta on melko pelkistettyä aluetta, joka on luon-
nontilassa. Paikalta ei löydy WC-tiloja. Arantilankoskella 
noudatetaan roskattoman retkeilyn periaatetta.

Vaativuus
Arantilankosken ympäristö on melko vaikeakulkuista. 
Kosken rantaan laskeudutaan jyrkkää rinnettä pitkin ja 
rantaan pääsee polkua sekä portaita pitkin. Joen ranta 
on kivikkoista ja paikoittain hyvinkin liukasta. Nakkilan 
kosket ovat usein ensikertalaiselle haasteelliset. 

Juhlatila Arantilankosken pihassa olevalle näköalapaikal-
le on helppo päästä. Näköalapaikalta näkee Arantilankos-
ken upeat maisemat vaivattomasti.

Kalalajit
Nakkilan koskilla pystyy kalastamaan esimerkiksi lohta, 
meritaimenta sekä kirjolohta.

Lohi: Nakkilan koskilla pystyy kalastamaan kalojen 
kuningasta. Lohi nousee jokeen juhannuksesta lähtien 
ja sitä pystyy kalastamaan aina jäiden tuloon asti. Paras 
ajankohta lohen kalastukselle on syksy.

Meritaimen:  Nakkilan kosket ovat yksi Suomen var-
mimmista paikoista pyydystää juuri merestä noussutta 
taimenta. Meritaimenia nousee jokeen melkein koko 
avovesikauden ajan, eniten keväällä ja syksyllä. 

Kirjolohi:  Kirjolohen kalastus on mahdollista Nakkilan 
koskilla  koko avovesikauden ajan. Saalisvarmuus on hy-
vää luokkaa.  Pyyntikokoista kirjolohta istutetaan jokeen 
kalastusta varten aina keväästä syksyyn. 

Muut kalat: Joessa esiintyy myös  kuhaa, ahventa, tou-
tainta ja turpaa.

Sijainti
Siltatie 190 
29250 Nakkila

Kartat ja oppaat
Nakkilankosket.fi -sivustolta löytyy tietoa Nakkilan kos-
kista. 

Lohijoki.fi tarjoaa erilaisia palveluita Nakkilan kosken 
kalastukseen liittyen.

Kalapaikka.net -sivustolta löytyy kartta Kokemäenjoen 
Arantilankoskesta. 

http://Nakkilankosket.fi
http://Lohijoki.fi
http://Kalapaikka.net


Kartat ja oppaat

Repoveden ulkoilukartta (Karttakeskus, 1:20 000) 
 Metsähallituksen 2013 Repovesi- repäisykartta.

Metsähallituksen Retkikartta.fi

Luontoon.fi sivustolta voi tulostaa hauskan ja   
havainnollistavan piirretyn kartan Ketunlenkistä.

Majoituspaikat

 Sokoshotel Ketunlenkki  
Kauppakatu 5, 45100 Kouvola  
Puh. +358 (0)20 615 5295 
 www.sokoshotel.fi/ketunlenkki  

B&B Ketunlenkki  
Kauppalahdenatu 5, 45100 Kouvola  
Puh. +358 (0)20 615 5295

Linkit

Kouvolan matkailu  
Kauppakatu 5, 45100 Kouvola  
Puh. +358 (0)20 615 5295

Palvelut

Määkijän varauskota 
Puh. +358 (0)20 615 5295  
www.repovedenkansallispuisto.fi 

Vesibussi Orilammen lomakeskuselta Repovedelle  
Puh. +358 (0)20 615 5295  
www.orilampi.com

 Kuutin kolo  
Melontaretket, välinevuokraus, mökkimajoitus  
Puh. +358 (0)20 615 5295 
 www.kuutinkolo.fi 

Seikkailuviikari Oy  
Melontaretket, välinevuokraus, vaellus, mökkimajoitus 
Puh. +358 (0)20 615 5295  
www.seikkailuviikari.fi

Luvat

Kalastuslupien (rantakalastuslupa, venekalastuslupa)
myyntipaikat: 

• R-kioski, Kauppatie 5, Nakkila, puh: (02) 537 2570
• K-Supermarket Onnipekka/Kaffeli, Kauppatie 1,  

Nakkila, puh: (02) 535 0300 
• Nakkilan Hirsikahvila, Koivarontie 110 (Kakkostien 

varrella
• Harjavallan Liikekeskus, puh: (02) 674 4246

Lisäksi luvat voi ostaa internetistä, ohjeet löytyvät osoit-
teesta nakkilankosket.fi/luvat. Osoitteesta näkyy myös 
koko koskialueen kartta.
 

Linkit
www.nakkilankosket.fi
www.lohijoki.fi

Majoitus
Villilän kartano
Villiläntie 1, Nakkila
Puh.  02 537 3728
www.villilankartano.fi

Salomonkallio Oy (mökkivuokraus)
Suomalaisentie 71
www.salomonkallio.fi
Puh. 02 537 4999, 0440 637 779

Tynin tila (matkailumaatila)
Penttiläntie 5, Nakkila 
Puh. 02 537 3014, 0440 126 117

Härmälä (aamiaismajoitus) 
Harjavallantie 278, Nakkila
www.harmala.fi

Viikarin tila (mökkimajoitus ja venepaikka yläjuoksulla)
Puh. 050 557 8334
Viikarintie 20, Nakkila

Kartta:
Maanmittaushallituksen Maastotietokannan 12/2015 
aineistoa

Kuva:
Tiia Perhonen

Arantilankoski

http://nakkilankosket.fi/luvat
http://www.nakkilankosket.fi
http://www.lohijoki.fi
http://www.villilankartano.fi
http://www.salomonkallio.fi
http://www.harmala.fi

