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Aluetoimistot: PL 236 

20101 TURKU 
Puh. 029 502 2500

PL 1041 
45101 KOUVOLA
Puh. 029 502 9000 

PL 36 
00521 HELSINKI 
Puh. 029 502 1000

PL 131  
65101 VAASA 
Puh. 029 502 8500 

ASIA  

Aurajoen pääuoman koski- ja virta-alueiden määrittäminen. Turku, 
Aura, Lieto ja Pöytyä. (Dnro VARELY/4853/2021)

TAUSTAA
Aurajoen (vesistöalue 54) koski- ja virta-alueet on määritelty 
maastokatselmusten avulla kalastuslain 64 § mukaisesti ja toimitettu 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousryhmälle.
Koski- ja virta-alueiden määrittäminen on tarpeellista, jotta voidaan rajata 
vaelluskalojen kulun ja luontaisen elinkierron kannalta keskeiset 
vesialueet. Näin koski- ja virta-alueiden rajat selkiytyvät kalastajille ja 
kalastuksen valvojille. Koski- ja virta-alueiden rajoista laaditut 
karttapiirrokset ovat liitteenä.

VÄLITOIMENPITEET
ELY-keskus kuulutti määrityksen vireille verkkosivuillaan 21.9.2021-
21.10.2021. Kuulutus ja päätösluonnos oli samanaikaisesti nähtävänä 
myös Turun kaupungin sekä Auran, Liedon ja Pöytyän kuntien 
ilmoitustauluilla. Muistutuksen antoi Lounais-Suomen kalatalousalue: 
Kärpijoenkoski (koski Myllykylän alueen vieressä, Lieto) on Savijoen 
koskialue, joten se pitää poistaa Aurajoen listalta. Auran keskustan 
Hypöistenkoski ja Riihikosken yläpuolella oleva Lemmenkoski puuttuvat 
listalta kokonaan. Aurajoen ylimmän kosken nimi on Koskelankoski.

PÄÄTÖS
Varsinais-Suomen ELY-keskus määrittää Aurajoen (vesistöalue 54) 
pääuoman koski- ja virta-alueet päätöksen karttaliitteen mukaisesti.
Päätös on voimassa toistaiseksi.

PERUSTELUT
Karttaliitteen mukaiset koski- ja virtapaikat ovat kalastuslain 4 §:ssä 
tarkoitettuja vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita. 
Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueilla yleiskalastusoikeudet eivät ole 
voimassa (KalL 7 §). Pilkkiminen, onkiminen ja kalastus harrilaudalla ovat 
kokonaan kiellettyjä kyseisillä alueilla (KalL 46 §). Tämä päätös ei 
kuitenkaan estä koski- ja virta-alueella viehekalastusta vavalla ja 
vieheellä mahdollisella vesialueen omistajan luvalla. Muualla 
vaelluskalavesistössä voi kalastaa yleiskalastusoikeuksien (onkiminen, 
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pilkkiminen, kalastonhoitomaksuun perustuva viehekalastus) nojalla, 
mikäli kalastusta ei ole rajoitettu muulla päätöksellä tai lainsäädännöllä.
Koski- ja virta-alueisiin liitetyn kalastuskiellon tarkoituksena on 
vaelluskalakantojen turvaaminen. Vaelluskaloja ovat lohi, järvilohi, 
ankerias, nahkiainen, toutain, taimen sekä nieriän, harjuksen ja siian 
vaeltavat kannat (KalL 4 §). 
Vaelluskalavesistöllä tarkoitetaan sellaista vesialuetta, jota vaelluskalat 
käyttävät keskeisenä vaellustienään tai lisääntymisalueenaan. 
Vaelluskalavesistöjä ovat myös rakennetut joki- ja purovesistöt, joissa 
esiintyy vaelluskaloja. Aurajoen vesistössä esiintyviä vaelluskaloja ovat 
lohi, taimen, vaellussiika, toutain, nahkiainen ja ankerias. 
Vaelluskalavesistön koski- ja virtapaikkoja ovat alueet, joissa 
a) vesi virtaa silmin havaittavasti alavirtaan päin ja 
b) virtapaikan ylävesi on alavettä ylempänä, eli veden pinta on silmin 
nähden kalteva. 
Vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueen rajat voidaan määrittää 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksellä. Tämän 
päätöksen mukaiset rajaukset on tehty kartoittajan suorittamien 
maastokatselmusten perusteella. 
Koski- ja virta-alueiden määrittelemisessä esiintyy helposti 
tulkinnanvaraisuutta, minkä vuoksi tarve alueiden rajaamiseen on 
ilmeinen. Rajauksissa on pyritty huomioimaan valvonnan ja kalastuksen 
helpottamiseksi sellaisia maamerkkejä, jotka ovat paikan päällä 
havaittavissa (esim. saarten ja niemien kärjet, kivikot, sähkölinjat). 
Tarpeen mukaan rajauksia voidaan merkitä soveltuvin keinoin myös 
maastoon. Koski- ja virta-aluerajaukset on merkitty kalastusrajoitus.fi -
sivustolle. 
Vaelluskalojen elinkiertoa voidaan turvata tämän päätöksen ohella 
muillakin kalastuslaissa säädetyillä rajoituksilla.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Kalastuslaki (379/2015) 4 §, 7 §, 46 § ja 64 § 

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-
oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

LISÄTIEDOT

Lisätietoja antaa tarvittaessa kalastusmestari Olli Ylönen, puh: 0295 029 
074, sähköposti olli.ylonen@ely-keskus.fi.
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Liitteet

Aurajoen (vesistöalue 54) pääuoman koski- ja virta-alueet.
Valitusosoitus

Tiedoksi
Lounais-Suomen kalatalousalue
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
Auran, Liedon ja Pöytyän kunnat sekä Turun kaupunki 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt kalastusmestari Olli Ylönen ja 
ratkaissut yksikön päällikkö Mikko Koivurinta. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on 
asiakirjan viimeisellä sivulla.
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LIITE 1. Aurajoen (vesistöalue 54) koski- ja virta-alueiksi 
Liitteeseen sisältyy 15 vaelluskalavesistön koski- ja virta-aluerajausta 10 karttalehdellä. 
Selkeyden vuoksi lähellä toisiaan sijaitsevat kohteet on esitetty samalla karttalehdellä. 
Kunkin koski- ja virta-alueen rajauksen yläosan koordinaatit on ilmoitettu karttalehtien 
yhteydessä. Rajaukset on merkitty näkyviin kalastusrajoitus.fi -palveluun. Palvelussa on 
nähtävillä myös vaelluskalavesistöjen rajaukset.

Kuva 1 Halistenkoski, Turku ..............................................................................................................5
Kuva 2 Vääntelänkoski ja Vierunkoski, Lieto .....................................................................................6
Kuva 3 Nautelankoski, Lieto ..............................................................................................................7
Kuva 4 Leinakkalankoski ja Leppäkoski, Aura...................................................................................8
Kuva 5 Hypöistenkoski, Aura……………………………………………………………………………….9
Kuva 6 Kuuskoski, Aura...................................................................................................................10
Kuva 7 Riihikoski, Pöytyä.................................................................................................................11
Kuva 8 Kolkkistenkoski, Pöytyä .......................................................................................................12
Kuva 9 Koskialueet Raatikaisen alueen vieressä, Pöytyä ...............................................................13
Kuva 10 Koskialue Vauranojan vieressä ja Koskelankoski (ylempi), Pöytyä...................................14
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Kuva 1 Halistenkoski, Turku
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Kuva 2 Vääntelänkoski ja Vierunkoski, Lieto
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Kuva 3 Nautelankoski, Lieto
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Kuva 4 Leinakkalankoski ja Leppäkoski, Aura



  9/14

Kuva 5 Hypöistenkoski, Aura
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Kuva 6 Kuuskoski, Aura
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Kuva 7 Riihikoski, Pöytyä
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Kuva 8 Kolkkistenkoski, Pöytyä
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Kuva 9 Koskialueet Raatikaisen alueen vieressä, Pöytyä
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Kuva 10 Koskialue Vauranojan vieressä ja Koskelankoski (ylempi), Pöytyä
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VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS, Kalatalouspalvelut     www.ely-keskus.fi     etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi     Y-tunnus 2296962-
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Aluetoimistot: PL 236 

20101 TURKU 
Puh. 029 502 2500

PL 1041 
45101 KOUVOLA
Puh. 029 502 9000 

PL 36 
00521 HELSINKI 
Puh. 029 502 1000

PL 131  
65101 VAASA 
Puh. 029 502 8500 

ASIA 

Eurajoen pääuoman koski- ja virta-alueiden määrittäminen, Eura ja 
Eurajoki. (Dnro VARELY/4592/2021).

TAUSTAA
Eurajoen (vesistöalue 34) koski- ja virta-alueet on määritelty 
maastokatselmusten avulla kalastuslain 64 § mukaisesti ja toimitettu 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousryhmälle syksyllä 2020.
Koski- ja virta-alueiden määrittäminen on tarpeellista, jotta voidaan rajata 
vaelluskalojen kulun ja luontaisen elinkierron kannalta keskeiset 
vesialueet. Näin koski- ja virta-alueiden rajat selkiytyvät kalastajille ja 
kalastuksen valvojille. Koski- ja virta-alueiden rajoista laaditut 
karttapiirrokset ovat liitteenä.

VÄLITOIMENPITEET

ELY-keskus kuulutti määrityksen vireille verkkosivuillaan 21.9.2021-
21.10.2021. Kuulutus ja päätösluonnos oli samanaikaisesti nähtävänä 
myös Euran ja Eurajoen kuntien ilmoitustauluilla. 
Muistutuksen antoi Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalue: Koskien nimiä 
pitää korjata. Euran kirkon kohdalla oleva kirkkosillan alue puuttuu 
kokonaan. Paneliankoskessa kaksi ylempää aluetta olisi hyvä yhdistää.

PÄÄTÖS
Varsinais-Suomen ELY-keskus määrittää Eurajoen (vesistöalue 34) 
koski- ja virta-alueet päätöksen karttaliitteen mukaisesti.
Päätös on voimassa toistaiseksi.

PERUSTELUT
Karttaliitteen mukaiset koski- ja virtapaikat ovat kalastuslain 4 §:ssä 
tarkoitettuja vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita. 
Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueilla yleiskalastusoikeudet eivät ole 
voimassa (KalL 7 §). Pilkkiminen, onkiminen ja kalastus harrilaudalla ovat 
kokonaan kiellettyjä kyseisillä alueilla (KalL 46 §). Tämä päätös ei 
kuitenkaan estä koski- ja virta-alueella viehekalastusta vavalla ja 
vieheellä mahdollisella vesialueen omistajan luvalla. Muualla 
vaelluskalavesistössä voi kalastaa yleiskalastusoikeuksien (onkiminen, 
pilkkiminen, kalastonhoitomaksuun perustuva viehekalastus) nojalla, 
mikäli kalastusta ei ole rajoitettu muulla päätöksellä tai lainsäädännöllä.
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Koski- ja virta-alueisiin liitetyn kalastuskiellon tarkoituksena on 
vaelluskalakantojen turvaaminen. Vaelluskaloja ovat lohi, järvilohi, 
ankerias, nahkiainen, toutain, taimen sekä nieriän, harjuksen ja siian 
vaeltavat kannat (KalL 4 §). 
Vaelluskalavesistöllä tarkoitetaan sellaista vesialuetta, jota vaelluskalat 
käyttävät keskeisenä vaellustienään tai lisääntymisalueenaan. 
Vaelluskalavesistöjä ovat myös rakennetut joki- ja purovesistöt, joissa 
esiintyy vaelluskaloja. Eurajoen vesistössä esiintyviä vaelluskaloja ovat 
taimen, ankerias, nahkiainen ja siian vaeltavat kannat.
Vaelluskalavesistön koski- ja virtapaikkoja ovat alueet, joissa 
a) vesi virtaa silmin havaittavasti alavirtaan päin ja 
b) virtapaikan ylävesi on alavettä ylempänä, eli veden pinta on silmin 
nähden kalteva. 
Vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueen rajat voidaan määrittää 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksellä. Tämän 
päätöksen mukaiset rajaukset on tehty kartoittajan suorittamien 
maastokatselmusten perusteella. 
Koski- ja virta-alueiden määrittelemisessä esiintyy helposti 
tulkinnanvaraisuutta, minkä vuoksi tarve alueiden rajaamiseen on 
ilmeinen. Rajauksissa on pyritty huomioimaan valvonnan ja kalastuksen 
helpottamiseksi sellaisia maamerkkejä, jotka ovat paikan päällä 
havaittavissa (esim. saarten ja niemien kärjet, kivikot, sähkölinjat). 
Tarpeen mukaan rajauksia voidaan merkitä soveltuvin keinoin myös 
maastoon. Koski- ja virta-aluerajaukset on merkitty kalastusrajoitus.fi -
sivustolle. 
Vaelluskalojen elinkiertoa voidaan turvata tämän päätöksen ohella 
muillakin kalastuslaissa säädetyillä rajoituksilla.
Päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti, 
lainvoimaa vailla olevana. Tätä päätöstä voidaan tarvittaessa muuttaa 
mm. kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmissa tehtyjen 
tarkennusesitysten perusteella.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Kalastuslaki (379/2015) 4 §, 7 §, 46 §, 64 § ja 124 §

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-
oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
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LISÄTIEDOT

Lisätietoja antaa tarvittaessa kalastusmestari Olli Ylönen, puh: 0295 029 
074, sähköposti olli.ylonen@ely-keskus.fi.

Liitteet

Eurajoen (vesistöalue 34) koski- ja virta-alueet.
Valitusosoitus

Tiedoksi
Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalue
Euran kunta
Eurajoen kunta
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt kalastusmestari Olli Ylönen ja 
ratkaissut yksikön päällikkö Mikko Koivurinta. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on 
asiakirjan viimeisellä sivulla.
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LIITE 1. Eurajoen (vesistöalue 34) koski- ja virta-alueiksi 
Liitteeseen sisältyy 14 vaelluskalavesistön koski- ja virta-aluerajausta 10 karttalehdellä. 
Selkeyden vuoksi lähellä toisiaan sijaitsevat kohteet on esitetty samalla karttalehdellä. 
Kunkin koski- ja virta-alueen rajauksen yläosan koordinaatit on ilmoitettu karttalehtien 
yhteydessä. Rajaukset on merkitty näkyviin kalastusrajoitus.fi -palveluun. Palvelussa on 
nähtävillä myös vaelluskalavesistöjen rajaukset.

Kuva 1 Tiironkoski, Eurajoki...............................................................................................................5
Kuva 2 Masinikoski ja Nolponkoski, Eurajoki.....................................................................................6
Kuva 3 Suutalankoski, Eurajoki .........................................................................................................7
Kuva 4 Pappilankoski, Eurajoki..........................................................................................................8
Kuva 5 Faltunkoski, Eurajoki..............................................................................................................9
Kuva 6 Saharinkoski, Eurajoki .........................................................................................................10
Kuva 7 Sinimäenkoski, Eura ............................................................................................................11
Kuva 8 Paneliankoski, Eura .............................................................................................................12
Kuva 9 Koskialueet Kiukaistenkylän lähettyvillä ja Isoperenkoski, Eura..........................................13
Kuva 10 Eurakoski, Eura .................................................................................................................14
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Kuva 1 Tiironkoski, Eurajoki
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Kuva 2 Masinikoski ja Nolponkoski, Eurajoki
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Kuva 3 Suutalankoski, Eurajoki
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Kuva 4 Pappilankoski, Eurajoki
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Kuva 5 Faltunkoski, Eurajoki
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Kuva 6 Saharinkoski, Eurajoki
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Kuva 7 Sinimäenkoski, Eura
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Kuva 8 Paneliankoski, Eura

Kuva 9 Koskialue Köyliönjoen ja Eurajoen yhtymäkohdassa sekä Isoperenkoski, 
Eura
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Kuva 10 Eurakoski, EuraKuva 10 Eurakoski, Eura



Tämä asiakirja VARELY/4592/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/4592/2021  har 
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Ratkaisija Koivurinta Mikko 13.02.2023 11:57

Esittelijä Ylönen Olli 10.02.2023 14:21





Päätös 1 (15)

8.2.2023 VARELY/4854/2021

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS, Kalatalouspalvelut     www.ely-keskus.fi     etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi     Y-tunnus 2296962-
1
Aluetoimistot: PL 236 

20101 TURKU 
Puh. 029 502 2500

PL 1041 
45101 KOUVOLA
Puh. 029 502 9000 

PL 36 
00521 HELSINKI 
Puh. 029 502 1000

PL 131  
65101 VAASA 
Puh. 029 502 8500 

ASIA  

Halikonjoen pääuoman koski- ja virta-alueiden määrittäminen Salon 
seudulla. (Dnro VARELY/454/2021)

TAUSTAA
Halikonjoen (vesistöalue 74) koski- ja virta-alueet on määritelty 
maastokatselmusten avulla kalastuslain 64 § mukaisesti ja toimitettu 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousryhmälle.
Koski- ja virta-alueiden määrittäminen on tarpeellista, jotta voidaan rajata 
vaelluskalojen kulun ja luontaisen elinkierron kannalta keskeiset 
vesialueet. Näin koski- ja virta-alueiden rajat selkiytyvät kalastajille ja 
kalastuksen valvojille. Koski- ja virta-alueiden rajoista laaditut 
karttapiirrokset ovat liitteenä.

VÄLITOIMENPITEET

ELY-keskus kuulutti määrityksen vireille verkkosivuillaan 21.9.2021-
21.10.2021. Kuulutus ja päätösluonnos oli samanaikaisesti nähtävänä 
myös Salon kaupungin ilmoitustauluilla. Päätösluonnoksesta ei tehty 
muistutuksia.

PÄÄTÖS
Varsinais-Suomen ELY-keskus määrittää Halikonjoen (vesistöalue 
74) pääuoman koski- ja virta-alueet päätöksen karttaliitteen 
mukaisesti.
Päätös on voimassa toistaiseksi.

PERUSTELUT
Karttaliitteen mukaiset koski- ja virtapaikat ovat kalastuslain 4 §:ssä 
tarkoitettuja vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita. 
Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueilla yleiskalastusoikeudet eivät ole 
voimassa (KalL 7 §). Pilkkiminen, onkiminen ja kalastus harrilaudalla ovat 
kokonaan kiellettyjä kyseisillä alueilla (KalL 46 §). Tämä päätös ei 
kuitenkaan estä koski- ja virta-alueella viehekalastusta vavalla ja 
vieheellä mahdollisella vesialueen omistajan luvalla. Muualla 
vaelluskalavesistössä voi kalastaa yleiskalastusoikeuksien (onkiminen, 
pilkkiminen, kalastonhoitomaksuun perustuva viehekalastus) nojalla, 
mikäli kalastusta ei ole rajoitettu muulla päätöksellä tai lainsäädännöllä.
Koski- ja virta-alueisiin liitetyn kalastuskiellon tarkoituksena on 
vaelluskalakantojen turvaaminen. Vaelluskaloja ovat lohi, järvilohi, 
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ankerias, nahkiainen, toutain, taimen sekä nieriän, harjuksen ja siian 
vaeltavat kannat (KalL 4 §). 
Vaelluskalavesistöllä tarkoitetaan sellaista vesialuetta, jota vaelluskalat 
käyttävät keskeisenä vaellustienään tai lisääntymisalueenaan. 
Vaelluskalavesistöjä ovat myös rakennetut joki- ja purovesistöt, joissa 
esiintyy vaelluskaloja. Halikonjoen vesistössä esiintyviä vaelluskaloja 
ovat taimen, vaellussiika, nahkiainen ja ankerias. 
Vaelluskalavesistön koski- ja virtapaikkoja ovat alueet, joissa 
a) vesi virtaa silmin havaittavasti alavirtaan päin ja 
b) virtapaikan ylävesi on alavettä ylempänä, eli veden pinta on silmin 
nähden kalteva. 
Vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueen rajat voidaan määrittää 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksellä. Tämän 
päätöksen mukaiset rajaukset on tehty kartoittajan suorittamien 
maastokatselmusten perusteella. 
Koski- ja virta-alueiden määrittelemisessä esiintyy helposti 
tulkinnanvaraisuutta, minkä vuoksi tarve alueiden rajaamiseen on 
ilmeinen. Rajauksissa on pyritty huomioimaan valvonnan ja kalastuksen 
helpottamiseksi sellaisia maamerkkejä, jotka ovat paikan päällä 
havaittavissa (esim. saarten ja niemien kärjet, kivikot, sähkölinjat). 
Tarpeen mukaan rajauksia voidaan merkitä soveltuvin keinoin myös 
maastoon. Koski- ja virta-aluerajaukset on merkitty kalastusrajoitus.fi -
sivustolle. 
Vaelluskalojen elinkiertoa voidaan turvata tämän päätöksen ohella 
muillakin kalastuslaissa säädetyillä rajoituksilla.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Kalastuslaki (379/2015) 4 §, 7 §, 46 § ja 64 § 

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-
oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

LISÄTIEDOT

Lisätietoja antaa tarvittaessa kalastusmestari Olli Ylönen, puh: 0295 029 
074, sähköposti olli.ylonen@ely-keskus.fi.
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Liitteet

Halikonjoen (vesistöalue 74) pääuoman koski- ja virta-alueet.
Valitusosoitus

Tiedoksi
Lounais-Suomen kalatalousalue
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
Salon kaupunki 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt kalastusmestari Olli Ylönen ja 
ratkaissut yksikön päällikkö Mikko Koivurinta. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on 
asiakirjan viimeisellä sivulla.
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LIITE 1. Halikonjoen (vesistöalue 74) koski- ja virta-alueiksi 
Liitteeseen sisältyy 19 vaelluskalavesistön koski- ja virta-aluerajausta 11 karttalehdellä. 
Selkeyden vuoksi lähellä toisiaan sijaitsevat kohteet on esitetty samalla karttalehdellä. 
Kunkin koski- ja virta-alueen rajauksen yläosan koordinaatit on ilmoitettu karttalehtien 
yhteydessä. Rajaukset on merkitty näkyviin kalastusrajoitus.fi -palveluun. Palvelussa on 
nähtävillä myös vaelluskalavesistöjen rajaukset.

Kuva 1 Purhamäenkoski ja koskialue Sorensillan vieressä, Salo......................................................5
Kuva 2 Häntälänkoski, Salo ...............................................................................................................6
Kuva 3 Koskialueet Laihakosken ja Kotikulman vieressä, Salo.........................................................7
Kuva 4 Korvenkoski, Salo ..................................................................................................................8
Kuva 5 Koskialueet Kanamäen alueen vieressä, Salo ......................................................................9
Kuva 6 Kuttilankoski, Salo ...............................................................................................................10
Kuva 7 Vähäkoski ja Ruuhikoski, Vaskionjoki, Salo ........................................................................11
Kuva 8 Viljakankoski ja toinen koskialue, Kuusjoki, Salo.................................................................12
Kuva 9 Tuurilankoski, Kuusjoki, Salo...............................................................................................13
Kuva 10 Pyörteenkoski ja koskialue, Kuusjoki, Salo........................................................................14
Kuva 11 Koskialueet Katinhännänojan vieressä, Kuusjoki, Salo .....................................................15
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Kuva 1 Purhamäenkoski ja koskialue Sorensillan vieressä, Salo
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Kuva 2 Häntälänkoski, Salo



  7/15

Kuva 3 Koskialueet Laihakosken ja Kotikulman vieressä, Salo
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Kuva 4 Korvenkoski, Salo
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Kuva 5 Koskialueet Kanamäen alueen vieressä, Salo
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Kuva 6 Kuttilankoski, Salo
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Kuva 7 Vähäkoski ja Ruuhikoski, Vaskionjoki, Salo
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Kuva 8 Viljakankoski ja toinen koskialue, Kuusjoki, Salo
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Kuva 9 Turilankoski Kuusjoki, Salo
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Kuva 10 Pyörteenkoski ja toinen koskialue, Kuusjoki, Salo
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Kuva 11 Koskialueet Katinhännänojan vieressä, Kuusjoki, Salo
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Päätös 1 (6)

8.2.2023 VARELY/4855/2021

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS, Kalatalouspalvelut     www.ely-keskus.fi     etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi     Y-tunnus 2296962-
1
Aluetoimistot: PL 236 

20101 TURKU 
Puh. 029 502 2500

PL 1041 
45101 KOUVOLA
Puh. 029 502 9000 

PL 36 
00521 HELSINKI 
Puh. 029 502 1000

PL 131  
65101 VAASA 
Puh. 029 502 8500 

ASIA  

Hanhijoen pääuoman koski- ja virta-alueiden määrittäminen, 
Alastaro. (Dnro VARELY/4855/2021)

TAUSTAA
Hanhijoen (vesistöalue 57) koski- ja virta-alueet on määritelty 
maastokatselmusten avulla kalastuslain 64 § mukaisesti ja toimitettu 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousryhmälle.
Koski- ja virta-alueiden määrittäminen on tarpeellista, jotta voidaan rajata 
vaelluskalojen kulun ja luontaisen elinkierron kannalta keskeiset 
vesialueet. Näin koski- ja virta-alueiden rajat selkiytyvät kalastajille ja 
kalastuksen valvojille. Koski- ja virta-alueiden rajoista laaditut 
karttapiirrokset ovat liitteenä.

VÄLITOIMENPITEET

ELY-keskus kuulutti määrityksen vireille verkkosivuillaan 21.9.2021-
21.10.2021. Kuulutus ja päätösluonnos oli samanaikaisesti nähtävänä 
myös Alastaron kunnan ilmoitustauluilla. Päätösluonnoksesta ei tehty 
muistutuksia.

PÄÄTÖS
Varsinais-Suomen ELY-keskus määrittää Hanhijoen (vesistöalue 57) 
pääuoman koski- ja virta-alueet päätöksen karttaliitteen mukaisesti.
Päätös on voimassa toistaiseksi.

PERUSTELUT
Karttaliitteen mukaiset koski- ja virtapaikat ovat kalastuslain 4 §:ssä 
tarkoitettuja vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita. 
Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueilla yleiskalastusoikeudet eivät ole 
voimassa (KalL 7 §). Pilkkiminen, onkiminen ja kalastus harrilaudalla ovat 
kokonaan kiellettyjä kyseisillä alueilla (KalL 46 §). Tämä päätös ei 
kuitenkaan estä koski- ja virta-alueella viehekalastusta vavalla ja 
vieheellä mahdollisella vesialueen omistajan luvalla. Muualla 
vaelluskalavesistössä voi kalastaa yleiskalastusoikeuksien (onkiminen, 
pilkkiminen, kalastonhoitomaksuun perustuva viehekalastus) nojalla, 
mikäli kalastusta ei ole rajoitettu muulla päätöksellä tai lainsäädännöllä.
Koski- ja virta-alueisiin liitetyn kalastuskiellon tarkoituksena on 
vaelluskalakantojen turvaaminen. Vaelluskaloja ovat lohi, järvilohi, 
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ankerias, nahkiainen, toutain, taimen sekä nieriän, harjuksen ja siian 
vaeltavat kannat (KalL 4 §). 
Vaelluskalavesistöllä tarkoitetaan sellaista vesialuetta, jota vaelluskalat 
käyttävät keskeisenä vaellustienään tai lisääntymisalueenaan. 
Vaelluskalavesistöjä ovat myös rakennetut joki- ja purovesistöt, joissa 
esiintyy vaelluskaloja. Hanhijoen vesistössä esiintyviä vaelluskaloja ovat 
taimen, vaellussiika, nahkiainen ja ankerias. 
Vaelluskalavesistön koski- ja virtapaikkoja ovat alueet, joissa 
a) vesi virtaa silmin havaittavasti alavirtaan päin ja 
b) virtapaikan ylävesi on alavettä ylempänä, eli veden pinta on silmin 
nähden kalteva. 
Vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueen rajat voidaan määrittää 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksellä. Tämän 
päätöksen mukaiset rajaukset on tehty kartoittajan suorittamien 
maastokatselmusten perusteella. 
Koski- ja virta-alueiden määrittelemisessä esiintyy helposti 
tulkinnanvaraisuutta, minkä vuoksi tarve alueiden rajaamiseen on 
ilmeinen. Rajauksissa on pyritty huomioimaan valvonnan ja kalastuksen 
helpottamiseksi sellaisia maamerkkejä, jotka ovat paikan päällä 
havaittavissa (esim. saarten ja niemien kärjet, kivikot, sähkölinjat). 
Tarpeen mukaan rajauksia voidaan merkitä soveltuvin keinoin myös 
maastoon. Koski- ja virta-aluerajaukset on merkitty kalastusrajoitus.fi -
sivustolle. 
Vaelluskalojen elinkiertoa voidaan turvata tämän päätöksen ohella 
muillakin kalastuslaissa säädetyillä rajoituksilla.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Kalastuslaki (379/2015) 4 §, 7 §, 46 § ja 64 § 

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-
oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

LISÄTIEDOT

Lisätietoja antaa tarvittaessa kalastusmestari Olli Ylönen, puh: 0295 029 
074, sähköposti olli.ylonen@ely-keskus.fi.
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Liitteet

Hanhijoen (vesistöalue 57) pääuoman koski- ja virta-alueet.
Valitusosoitus

Tiedoksi
Kokemäen kalatalousalue
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
Alastaron kunta 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt kalastusmestari Olli Ylönen ja 
ratkaissut yksikön päällikkö Mikko Koivurinta. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on 
asiakirjan viimeisellä sivulla.
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LIITE 1. Hanhijoen (vesistöalue 57) koski- ja virta-alueiksi 
Liitteeseen sisältyy 2 vaelluskalavesistön koski- ja virta-aluerajausta 2 karttalehdellä. 
Selkeyden vuoksi lähellä toisiaan sijaitsevat kohteet on esitetty samalla karttalehdellä. 
Kunkin koski- ja virta-alueen rajauksen yläosan koordinaatit on ilmoitettu karttalehtien 
yhteydessä. Rajaukset on merkitty näkyviin kalastusrajoitus.fi -palveluun. Palvelussa on 
nähtävillä myös vaelluskalavesistöjen rajaukset.

Kuva 1 Koskialue Virttaantien sillan alla, Alastaro .............................................................................5
Kuva 2 Koskialue Markkulan ja Myllykylän välissä, Alastaro .............................................................6
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Kuva 1 Koskialue Virttaantien sillan alla, Alastaro
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Kuva 2 Koskialue Markkulan ja Myllykylän välissä, Alastaro

Kuva 3 Koskialue Markkulan ja Myllykylän välissä, Pöytyä



Tämä asiakirja VARELY/4855/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/4855/2021  har 
godkänts elektroniskt

Hyväksyjä Koivurinta Mikko 13.02.2023 12:09

Esittelijä Ylönen Olli 10.02.2023 16:17
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8.2.2023 VARELY/4593/2021

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS, Kalatalouspalvelut     www.ely-keskus.fi     etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi     Y-tunnus 2296962-
1
Aluetoimistot: PL 236 

20101 TURKU 
Puh. 029 502 2500

PL 1041 
45101 KOUVOLA
Puh. 029 502 9000 

PL 36 
00521 HELSINKI 
Puh. 029 502 1000

PL 131  
65101 VAASA 
Puh. 029 502 8500 

ASIA 

Harjunpään-, Kullaan- ja Joutsijoen pääuomien koski- ja virta-
alueiden määrittäminen, Pori ja Ulvila (Dnro VARELY/4593/2021).

TAUSTAA
Harjunpäänjoen (vesistöalue 35) koski- ja virta-alueet on määritelty 
maastokatselmusten avulla kalastuslain 64 § mukaisesti ja toimitettu 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousryhmälle syksyllä 2020.
Koski- ja virta-alueiden määrittäminen on tarpeellista, jotta voidaan rajata 
vaelluskalojen kulun ja luontaisen elinkierron kannalta keskeiset 
vesialueet. Näin koski- ja virta-alueiden rajat selkiytyvät kalastajille ja 
kalastuksen valvojille. Koski- ja virta-alueiden rajoista laaditut 
karttapiirrokset ovat liitteenä.

VÄLITOIMENPITEET

ELY-keskus kuulutti määrityksen vireille verkkosivuillaan 21.9.-
21.10.2021. Kuulutus ja päätösluonnos oli samanaikaisesti nähtävänä 
myös Porin ja Ulvilan kaupunkien ilmoitustauluilla. 
Huomautuksen antoi Porin kalatalousalue, jonka mukaan 
päätösluonnoksen kuvassa 6 esitettyjä Koskialueet Kirkkosillan 
lähettyvillä ja Tehtaankoski, Ulvila laajennettaisiin. Satakunnan 
jokitalkkarin mukaan Tehtaankosken ylisen kosken ja Tehtaankosken 
alisen kosken väliin on suunniteltu kunnostuksia. Tästä syystä esitettyjen 
koski- ja virta-alueiden väliin jätetyt alueet olisi hyvä määritellä myös 
koski- ja virta-alueiksi.

PÄÄTÖS
Varsinais-Suomen ELY-keskus määrittää Harjunpään- Kullaan- ja 
Joutsijoen pääuomien (vesistöalue 35) koski- ja virta-alueet 
päätöksen karttaliitteen mukaisesti.
Päätös on voimassa toistaiseksi.

PERUSTELUT
Karttaliitteen mukaiset koski- ja virtapaikat ovat kalastuslain 4 §:ssä 
tarkoitettuja vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita. 
Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueilla yleiskalastusoikeudet eivät ole 
voimassa (KalL 7 §). Pilkkiminen, onkiminen ja kalastus harrilaudalla ovat 
kokonaan kiellettyjä kyseisillä alueilla (KalL 46 §). Tämä päätös ei 
kuitenkaan estä koski- ja virta-alueella viehekalastusta vavalla ja 
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vieheellä mahdollisella vesialueen omistajan luvalla. Muualla 
vaelluskalavesistössä voi kalastaa yleiskalastusoikeuksien (onkiminen, 
pilkkiminen, kalastonhoitomaksuun perustuva viehekalastus) nojalla, 
mikäli kalastusta ei ole rajoitettu muulla päätöksellä tai lainsäädännöllä.
Koski- ja virta-alueisiin liitetyn kalastuskiellon tarkoituksena on 
vaelluskalakantojen turvaaminen. Vaelluskaloja ovat lohi, järvilohi, 
ankerias, nahkiainen, toutain, taimen sekä nieriän, harjuksen ja siian 
vaeltavat kannat (KalL 4 §). 
Vaelluskalavesistöllä tarkoitetaan sellaista vesialuetta, jota vaelluskalat 
käyttävät keskeisenä vaellustienään tai lisääntymisalueenaan. 
Vaelluskalavesistöjä ovat myös rakennetut joki- ja purovesistöt, joissa 
esiintyy vaelluskaloja. Harjunpään- Kullaan- ja Joutsijoen vesistössä 
esiintyviä vaelluskaloja ovat taimen, ankerias, nahkiainen ja siian 
vaeltavat kannat.
Vaelluskalavesistön koski- ja virtapaikkoja ovat alueet, joissa 
a) vesi virtaa silmin havaittavasti alavirtaan päin ja 
b) virtapaikan ylävesi on alavettä ylempänä, eli veden pinta on silmin 
nähden kalteva. 
Vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueen rajat voidaan määrittää 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksellä. Tämän 
päätöksen mukaiset rajaukset on tehty kartoittajan suorittamien 
maastokatselmusten perusteella. 
Koski- ja virta-alueiden määrittelemisessä esiintyy helposti 
tulkinnanvaraisuutta, minkä vuoksi tarve alueiden rajaamiseen on 
ilmeinen. Rajauksissa on pyritty huomioimaan valvonnan ja kalastuksen 
helpottamiseksi sellaisia maamerkkejä, jotka ovat paikan päällä 
havaittavissa (esim. saarten ja niemien kärjet, kivikot, sähkölinjat). 
Tarpeen mukaan rajauksia voidaan merkitä soveltuvin keinoin myös 
maastoon. Koski- ja virta-aluerajaukset on merkitty kalastusrajoitus.fi -
sivustolle. 
Vaelluskalojen elinkiertoa voidaan turvata tämän päätöksen ohella 
muillakin kalastuslaissa säädetyillä rajoituksilla.
Päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti, 
lainvoimaa vailla olevana. Tätä päätöstä voidaan tarvittaessa muuttaa 
mm. kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmissa tehtyjen 
tarkennusesitysten perusteella.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Kalastuslaki (379/2015) 4 §, 7 §, 46 §, 64 § ja 124 §

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-
oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
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LISÄTIEDOT

Lisätietoja antaa tarvittaessa kalastusmestari Olli Ylönen, puh: 0295 029 
074, sähköposti olli.ylonen@ely-keskus.fi.

Liitteet

Harjunpään-, Kullaan- ja Joutsijoen (vesistöalue 35) koski- ja virta-alueet.
Valitusosoitus

Tiedoksi
Porin kalatalousalue
Porin kaupunki
Ulvilan kaupunki
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt kalastusmestari Olli Ylönen ja 
ratkaissut yksikön päällikkö Mikko Koivurinta. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on 
asiakirjan viimeisellä sivulla.
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LIITE 1. Harjunpäänjoen (vesistöalue 35) koski- ja virta-alueiksi 
Liitteeseen sisältyy 22 vaelluskalavesistön koski- ja virta-aluerajausta 14 karttalehdellä. 
Selkeyden vuoksi lähellä toisiaan sijaitsevat kohteet on esitetty samalla karttalehdellä. 
Kunkin koski- ja virta-alueen rajauksen yläosan koordinaatit on ilmoitettu karttalehtien 
yhteydessä. Rajaukset on merkitty näkyviin kalastusrajoitus.fi -palveluun. Palvelussa on 
nähtävillä myös vaelluskalavesistöjen rajaukset.

Kuva 1 Holminkoski ja koski Iso-Tuomolan vieressä, Pori.................................................................5
Kuva 2 Koski Kaalimaan Uimarannan vieressä, Ulvila ......................................................................6
Kuva 3 Koski Karhukorven ja Jokipolven välissä, Pori ......................................................................7
Kuva 4 Vääräkoski, Ulvila ..................................................................................................................8
Kuva 5 Koski Syvälahden vieressä Kaasmarkunjoessa, Ulvila .........................................................9
Kuva 6 Koskialue Kirkkosillan lähettyvillä ja Tehtaankoski, Ulvila ...................................................10
Kuva 7 Solakoski, Ulvila...................................................................................................................11
Kuva 8 Koskialueet Kekkilän ja Leineperin lähellä, Ulvila................................................................12
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Kuva 10 Koski Kuhaliensuon lähellä, Ulvila .....................................................................................14
Kuva 11 Koskialueet Kullaan kirkonkylän lähettyvillä, Ulvila............................................................15
Kuva 12 Koskialue Sahalahden lähellä, Ulvila.................................................................................16
Kuva 13 Paattikoski ja Pitkäkoski, Ulvila..........................................................................................17
Kuva 14 Koski Tammenlahden lähellä, Ulvila..................................................................................18
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Kuva 1 Holminkoski ja koski Iso-Tuomolan vieressä, Pori
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Kuva 2 Koski Kaalimaan Uimarannan vieressä, Ulvila
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Kuva 3 Koski Karhukorven ja Jokipolven välissä, Pori
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Kuva 4 Vääräkoski, Ulvila
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Kuva 5 Koski Syvälahden vieressä Kaasmarkunjoessa, Ulvila
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Kuva 6 Koskialue Kirkkosillan lähettyvillä ja Tehtaankoski, Ulvila
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Kuva 7 Solakoski, Ulvila
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Kuva 8 Koskialueet Kekkilän ja Leineperin lähellä, Ulvila
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Kuva 9 Kuurnavinkoski, Ulvila

Kuva 10 Koski Kuhaliensuon lähellä, Ulvila
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Kuva 11 Koskialueet Kullaan kirkonkylän lähettyvillä, Ulvila
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Kuva 12 Koskialue Sahalahden lähellä, Ulvila
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Kuva 13 Paattikoski ja Pitkäkoski, Ulvila



  17/17

Kuva 14 Koski Tammenlahden lähellä, Ulvila
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Päätös 1 (8)

7.2.2023 VARELY/4916/2021

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS, Kalatalouspalvelut     www.ely-keskus.fi     etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi     Y-tunnus 2296962-
1
Aluetoimistot: PL 236 

20101 TURKU 
Puh. 029 502 2500

PL 1041 
45101 KOUVOLA
Puh. 029 502 9000 

PL 36 
00521 HELSINKI 
Puh. 029 502 1000

PL 131  
65101 VAASA 
Puh. 029 502 8500 

ASIA  

Hitolanjoen pääuoman koski- ja virta-alueiden määrittäminen, Salo. 
(Dnro VARELY/4916/2021)

TAUSTAA
Hitolanjoen (vesistöalue 69) koski- ja virta-alueet on määritelty 
maastokatselmusten avulla kalastuslain 64 § mukaisesti ja toimitettu 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousryhmälle.
Koski- ja virta-alueiden määrittäminen on tarpeellista, jotta voidaan rajata 
vaelluskalojen kulun ja luontaisen elinkierron kannalta keskeiset 
vesialueet. Näin koski- ja virta-alueiden rajat selkiytyvät kalastajille ja 
kalastuksen valvojille. Koski- ja virta-alueiden rajoista laaditut 
karttapiirrokset ovat liitteenä.

VÄLITOIMENPITEET

ELY-keskus kuulutti määrityksen vireille verkkosivuillaan 21.9.2021-
21.10.2021 Kuulutus ja päätösluonnos oli samanaikaisesti nähtävänä 
myös Salon kaupungin ilmoitustauluilla. Muistutuksen antoi Lounais-
Suomen kalatalousalue: Hitolanjoen Myllykulman kohdalla vain toinen 
virta-alue on merkitty karttaan. Satakosken tärkeät kaksi virta-aluetta 
tulee merkitä karttoihin, jolloin alueen valvonta on helpompaa.

PÄÄTÖS
Varsinais-Suomen ELY-keskus määrittää Hitolanjoen (vesistöalue 
69) pääuoman koski- ja virta-alueet päätöksen karttaliitteen 
mukaisesti.
Päätös on voimassa toistaiseksi.

PERUSTELUT
Karttaliitteen mukaiset koski- ja virtapaikat ovat kalastuslain 4 §:ssä 
tarkoitettuja vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita. 
Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueilla yleiskalastusoikeudet eivät ole 
voimassa (KalL 7 §). Pilkkiminen, onkiminen ja kalastus harrilaudalla ovat 
kokonaan kiellettyjä kyseisillä alueilla (KalL 46 §). Tämä päätös ei 
kuitenkaan estä koski- ja virta-alueella viehekalastusta vavalla ja 
vieheellä mahdollisella vesialueen omistajan luvalla. Muualla 
vaelluskalavesistössä voi kalastaa yleiskalastusoikeuksien (onkiminen, 
pilkkiminen, kalastonhoitomaksuun perustuva viehekalastus) nojalla, 
mikäli kalastusta ei ole rajoitettu muulla päätöksellä tai lainsäädännöllä.
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Koski- ja virta-alueisiin liitetyn kalastuskiellon tarkoituksena on 
vaelluskalakantojen turvaaminen. Vaelluskaloja ovat lohi, järvilohi, 
ankerias, nahkiainen, toutain, taimen sekä nieriän, harjuksen ja siian 
vaeltavat kannat (KalL 4 §). 
Vaelluskalavesistöllä tarkoitetaan sellaista vesialuetta, jota vaelluskalat 
käyttävät keskeisenä vaellustienään tai lisääntymisalueenaan. 
Vaelluskalavesistöjä ovat myös rakennetut joki- ja purovesistöt, joissa 
esiintyy vaelluskaloja. Hitolanjoen vesistössä esiintyviä vaelluskaloja ovat 
taimen, vaellussiika, nahkiainen ja ankerias. 
Vaelluskalavesistön koski- ja virtapaikkoja ovat alueet, joissa 
a) vesi virtaa silmin havaittavasti alavirtaan päin ja 
b) virtapaikan ylävesi on alavettä ylempänä, eli veden pinta on silmin 
nähden kalteva. 
Vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueen rajat voidaan määrittää 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksellä. Tämän 
päätöksen mukaiset rajaukset on tehty kartoittajan suorittamien 
maastokatselmusten perusteella. 
Koski- ja virta-alueiden määrittelemisessä esiintyy helposti 
tulkinnanvaraisuutta, minkä vuoksi tarve alueiden rajaamiseen on 
ilmeinen. Rajauksissa on pyritty huomioimaan valvonnan ja kalastuksen 
helpottamiseksi sellaisia maamerkkejä, jotka ovat paikan päällä 
havaittavissa (esim. saarten ja niemien kärjet, kivikot, sähkölinjat). 
Tarpeen mukaan rajauksia voidaan merkitä soveltuvin keinoin myös 
maastoon. Koski- ja virta-aluerajaukset on merkitty kalastusrajoitus.fi -
sivustolle. 
Vaelluskalojen elinkiertoa voidaan turvata tämän päätöksen ohella 
muillakin kalastuslaissa säädetyillä rajoituksilla.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Kalastuslaki (379/2015) 4 §, 7 §, 46 § ja 64 § 

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-
oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

LISÄTIEDOT

Lisätietoja antaa tarvittaessa kalastusmestari Olli Ylönen, puh: 0295 029 
074, sähköposti olli.ylonen@ely-keskus.fi.
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Liitteet

Hitolanjoen (vesistöalue 69) pääuoman koski- ja virta-alueet.
Valitusosoitus

Tiedoksi
Lounais-Suomen kalatalousalue
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
Salon kaupunki 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt kalastusmestari Olli Ylönen ja 
ratkaissut yksikön päällikkö Mikko Koivurinta. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on 
asiakirjan viimeisellä sivulla.
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LIITE 1. Hitolanjoen (vesistöalue 69) koski- ja virta-alueiksi 
Liitteeseen sisältyy 4 vaelluskalavesistön koski- ja virta-aluerajausta 3 karttalehdellä. 
Selkeyden vuoksi lähellä toisiaan sijaitsevat kohteet on esitetty samalla karttalehdellä. 
Kunkin koski- ja virta-alueen rajauksen yläosan koordinaatit on ilmoitettu karttalehtien 
yhteydessä. Rajaukset on merkitty näkyviin kalastusrajoitus.fi -palveluun. Palvelussa on 
nähtävillä myös vaelluskalavesistöjen rajaukset.

Kuva 1 Rekijoen Myllykoski, Salo ......................................................................................................5
Kuva 2 Lehtolan vieressä sijaitseva koskialue, Salo..........................................................................6
Kuva 3 Myllykulman koskialueet, Salo...............................................................................................7
Kuva 4 Satakoski, Salo……………………………………………………………..……………………….8
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Kuva 1 Rekijoen Myllykoski, Salo
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Kuva 2 Lehtolan vieressä sijaitseva koskialue, Salo
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Kuva 3 Myllykulman koskialueet, Salo
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Kuva 4 Satakoski, Salo
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Päätös 1 (9)

8.2.2023 VARELY/4856/2021

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS, Kalatalouspalvelut     www.ely-keskus.fi     etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi     Y-tunnus 2296962-
1
Aluetoimistot: PL 236 

20101 TURKU 
Puh. 029 502 2500

PL 1041 
45101 KOUVOLA
Puh. 029 502 9000 

PL 36 
00521 HELSINKI 
Puh. 029 502 1000

PL 131  
65101 VAASA 
Puh. 029 502 8500 

ASIA  

Juvajoen pääuoman koski- ja virta-alueiden määrittäminen, 
Eurajoki. (Dnro VARELY/4856/2021)

TAUSTAA
Juvajoen (vesistöalue 34) koski- ja virta-alueet on määritelty 
maastokatselmusten avulla kalastuslain 64 § mukaisesti ja toimitettu 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousryhmälle.
Koski- ja virta-alueiden määrittäminen on tarpeellista, jotta voidaan rajata 
vaelluskalojen kulun ja luontaisen elinkierron kannalta keskeiset 
vesialueet. Näin koski- ja virta-alueiden rajat selkiytyvät kalastajille ja 
kalastuksen valvojille. Koski- ja virta-alueiden rajoista laaditut 
karttapiirrokset ovat liitteenä.

VÄLITOIMENPITEET

ELY-keskus kuulutti määrityksen vireille verkkosivuillaan 21.9.2021-
21.10.2021. Kuulutus ja päätösluonnos oli samanaikaisesti nähtävänä 
myös Eurajoen kunnan ilmoitustauluilla. Päätösluonnoksesta ei tehty 
muistutuksia.

PÄÄTÖS
Varsinais-Suomen ELY-keskus määrittää Juvajoen (vesistöalue 34) 
pääuoman koski- ja virta-alueet päätöksen karttaliitteen mukaisesti.
Päätös on voimassa toistaiseksi.

PERUSTELUT
Karttaliitteen mukaiset koski- ja virtapaikat ovat kalastuslain 4 §:ssä 
tarkoitettuja vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita. 
Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueilla yleiskalastusoikeudet eivät ole 
voimassa (KalL 7 §). Pilkkiminen, onkiminen ja kalastus harrilaudalla ovat 
kokonaan kiellettyjä kyseisillä alueilla (KalL 46 §). Tämä päätös ei 
kuitenkaan estä koski- ja virta-alueella viehekalastusta vavalla ja 
vieheellä mahdollisella vesialueen omistajan luvalla. Muualla 
vaelluskalavesistössä voi kalastaa yleiskalastusoikeuksien (onkiminen, 
pilkkiminen, kalastonhoitomaksuun perustuva viehekalastus) nojalla, 
mikäli kalastusta ei ole rajoitettu muulla päätöksellä tai lainsäädännöllä.
Koski- ja virta-alueisiin liitetyn kalastuskiellon tarkoituksena on 
vaelluskalakantojen turvaaminen. Vaelluskaloja ovat lohi, järvilohi, 
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ankerias, nahkiainen, toutain, taimen sekä nieriän, harjuksen ja siian 
vaeltavat kannat (KalL 4 §). 
Vaelluskalavesistöllä tarkoitetaan sellaista vesialuetta, jota vaelluskalat 
käyttävät keskeisenä vaellustienään tai lisääntymisalueenaan. 
Vaelluskalavesistöjä ovat myös rakennetut joki- ja purovesistöt, joissa 
esiintyy vaelluskaloja. Juvajoen vesistössä esiintyviä vaelluskaloja ovat 
taimen, vaellussiika, nahkiainen ja ankerias. 
Vaelluskalavesistön koski- ja virtapaikkoja ovat alueet, joissa 
a) vesi virtaa silmin havaittavasti alavirtaan päin ja 
b) virtapaikan ylävesi on alavettä ylempänä, eli veden pinta on silmin 
nähden kalteva. 
Vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueen rajat voidaan määrittää 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksellä. Tämän 
päätöksen mukaiset rajaukset on tehty kartoittajan suorittamien 
maastokatselmusten perusteella. 
Koski- ja virta-alueiden määrittelemisessä esiintyy helposti 
tulkinnanvaraisuutta, minkä vuoksi tarve alueiden rajaamiseen on 
ilmeinen. Rajauksissa on pyritty huomioimaan valvonnan ja kalastuksen 
helpottamiseksi sellaisia maamerkkejä, jotka ovat paikan päällä 
havaittavissa (esim. saarten ja niemien kärjet, kivikot, sähkölinjat). 
Tarpeen mukaan rajauksia voidaan merkitä soveltuvin keinoin myös 
maastoon. Koski- ja virta-aluerajaukset on merkitty kalastusrajoitus.fi -
sivustolle. 
Vaelluskalojen elinkiertoa voidaan turvata tämän päätöksen ohella 
muillakin kalastuslaissa säädetyillä rajoituksilla.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Kalastuslaki (379/2015) 4 §, 7 §, 46 § ja 64 § 

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-
oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

LISÄTIEDOT

Lisätietoja antaa tarvittaessa kalastusmestari Olli Ylönen, puh: 0295 029 
074, sähköposti olli.ylonen@ely-keskus.fi.
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Liitteet

Juvajoen (vesistöalue 34) pääuoman koski- ja virta-alueet.
Valitusosoitus

Tiedoksi
Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalue
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
Eurajoen kunta  

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt kalastusmestari Olli Ylönen ja 
ratkaissut yksikön päällikkö Mikko Koivurinta. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on 
asiakirjan viimeisellä sivulla.
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LIITE 1. Juvajoen (vesistöalue 34) koski- ja virta-alueiksi 
Liitteeseen sisältyy 7 vaelluskalavesistön koski- ja virta-aluerajausta 5 karttalehdellä. 
Selkeyden vuoksi lähellä toisiaan sijaitsevat kohteet on esitetty samalla karttalehdellä. 
Kunkin koski- ja virta-alueen rajauksen yläosan koordinaatit on ilmoitettu karttalehtien 
yhteydessä. Rajaukset on merkitty näkyviin kalastusrajoitus.fi -palveluun. Palvelussa on 
nähtävillä myös vaelluskalavesistöjen rajaukset.

Kuva 1 Kolme koskialuetta Eurajoen pääuoman lähellä, Eurajoki.....................................................5
Kuva 2 Koskialue Ketunpesän lähellä, Eurajoki.................................................................................6
Kuva 3 Koskialue Rajalansuon pohjoispuolella, Eurajoki ..................................................................7
Kuva 4 Koski Tommilan alueen vieressä, Eurajoki ............................................................................8
Kuva 5 Koskialue Turojärven luusuassa............................................................................................9
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Kuva 1 Kolme koskialuetta Eurajoen pääuoman lähellä, Eurajoki
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Kuva 2 Koskialue Ketunpesän lähellä, Eurajoki
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Kuva 3 Koskialue Rajalansuon pohjoispuolella, Eurajoki
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Kuva 4 Koski Tommilan alueen vieressä, Eurajoki
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Kuva 5 Koskialue Turojärven luusuassa
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8.2.2023 VARELY/4595/2021

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS, Kalatalouspalvelut     www.ely-keskus.fi     etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi     Y-tunnus 2296962-
1
Aluetoimistot: PL 236 

20101 TURKU 
Puh. 029 502 2500

PL 1041 
45101 KOUVOLA
Puh. 029 502 9000 

PL 36 
00521 HELSINKI 
Puh. 029 502 1000

PL 131  
65101 VAASA 
Puh. 029 502 8500 

ASIA 

Karvianjoen, Kynäsjoen ja Pomarkunjoen pääuomien koski- ja virta-
alueiden määrittäminen Karvianjärven ja Isojärven välillä 
(Kankaanpää, Karvia ja Pomarkku, dnro VARELY/4595/2021).

TAUSTAA
Karvianjoen (vesistöalue 36) koski- ja virta-alueet on määritelty 
maastokatselmusten avulla kalastuslain 64 § mukaisesti, ja toimitettu 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousryhmälle syksyllä 2020.
Koski- ja virta-alueiden määrittäminen on tarpeellista, jotta voidaan rajata 
vaelluskalojen kulun ja luontaisen elinkierron kannalta keskeiset 
vesialueet. Näin koski- ja virta-alueiden rajat selkiytyvät kalastajille ja 
kalastuksen valvojille. Koski- ja virta-alueiden rajoista laaditut 
karttapiirrokset ovat liitteenä.

VÄLITOIMENPITEET

ELY-keskus kuulutti määrityksen vireille verkkosivuillaan 21.9.2021-
21.10.2021. Kuulutus ja päätösluonnos oli samanaikaisesti nähtävänä 
myös Kankaanpään, Karvian, Pomarkun ja Porin kuntien ilmoitustauluilla. 
Päätösluonnoksesta ei tehty muistutuksia.

PÄÄTÖS
Varsinais-Suomen ELY-keskus määrittää Karvianjoen (vesistöalue 
36) koski- ja virta-alueet päätöksen karttaliitteen mukaisesti.
Päätös on voimassa toistaiseksi.

PERUSTELUT
Karttaliitteen mukaiset koski- ja virtapaikat ovat kalastuslain 4 §:ssä 
tarkoitettuja vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita. 
Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueilla yleiskalastusoikeudet eivät ole 
voimassa (KalL 7 §). Pilkkiminen, onkiminen ja kalastus harrilaudalla ovat 
kokonaan kiellettyjä kyseisillä alueilla (KalL 46 §). Tämä päätös ei 
kuitenkaan estä koski- ja virta-alueella viehekalastusta vavalla ja 
vieheellä mahdollisella vesialueen omistajan luvalla. Muualla 
vaelluskalavesistössä voi kalastaa yleiskalastusoikeuksien (onkiminen, 
pilkkiminen, kalastonhoitomaksuun perustuva viehekalastus) nojalla, 
mikäli kalastusta ei ole rajoitettu muulla päätöksellä tai lainsäädännöllä.
Koski- ja virta-alueisiin liitetyn kalastuskiellon tarkoituksena on 
vaelluskalakantojen turvaaminen. Vaelluskaloja ovat lohi, järvilohi, 
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ankerias, nahkiainen, toutain, taimen sekä nieriän, harjuksen ja siian 
vaeltavat kannat (KalL 4 §). 
Vaelluskalavesistöllä tarkoitetaan sellaista vesialuetta, jota vaelluskalat 
käyttävät keskeisenä vaellustienään tai lisääntymisalueenaan. 
Vaelluskalavesistöjä ovat myös rakennetut joki- ja purovesistöt, joissa 
esiintyy vaelluskaloja. Karvianjoen vesistössä esiintyviä vaelluskaloja 
ovat taimen ja harjus.
Vaelluskalavesistön koski- ja virtapaikkoja ovat alueet, joissa 
a) vesi virtaa silmin havaittavasti alavirtaan päin ja 
b) virtapaikan ylävesi on alavettä ylempänä, eli veden pinta on silmin 
nähden kalteva. 
Vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueen rajat voidaan määrittää 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksellä. Tämän 
päätöksen mukaiset rajaukset on tehty kartoittajan suorittamien 
maastokatselmusten perusteella. 
Koski- ja virta-alueiden määrittelemisessä esiintyy helposti 
tulkinnanvaraisuutta, minkä vuoksi tarve alueiden rajaamiseen on 
ilmeinen. Rajauksissa on pyritty huomioimaan valvonnan ja kalastuksen 
helpottamiseksi sellaisia maamerkkejä, jotka ovat paikan päällä 
havaittavissa (esim. saarten ja niemien kärjet, kivikot, sähkölinjat). 
Tarpeen mukaan rajauksia voidaan merkitä soveltuvin keinoin myös 
maastoon. Koski- ja virta-aluerajaukset on merkitty kalastusrajoitus.fi -
sivustolle. 
Vaelluskalojen elinkiertoa voidaan turvata tämän päätöksen ohella 
muillakin kalastuslaissa säädetyillä rajoituksilla.
Päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti, 
lainvoimaa vailla olevana. Tätä päätöstä voidaan tarvittaessa muuttaa 
mm. kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmissa tehtyjen 
tarkennusesitysten perusteella.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Kalastuslaki (379/2015) 4 §, 7 §, 46 §, 64 § ja 124 §

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-
oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

LISÄTIEDOT

Lisätietoja antaa tarvittaessa kalastusmestari Olli Ylönen, puh: 0295 029 
074, sähköposti olli.ylonen@ely-keskus.fi.
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Liitteet

Karvianjoen (vesistöalue 36) koski- ja virta-alueet.
Valitusosoitus

Tiedoksi
Karvianjoen kalatalousalue
Kankaanpään, Karvian ja Pomarkun kunnat
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt kalastusmestari Olli Ylönen ja 
ratkaissut yksikön päällikkö Mikko Koivurinta. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on 
asiakirjan viimeisellä sivulla.
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LIITE 1. Karvianjoen (vesistöalue 36) koski- ja virta-alueiksi 
Liitteeseen sisältyy 41 vaelluskalavesistön koski- ja virta-aluerajausta 21 karttalehdellä. 
Selkeyden vuoksi lähellä toisiaan sijaitsevat kohteet on esitetty samalla karttalehdellä. 
Rajaukset on merkitty näkyviin kalastusrajoitus.fi -palveluun. Palvelussa on nähtävillä myös 
vaelluskalavesistöjen rajaukset.

Kuva 1 Koskialueet Pomarkun keskustan lähellä, Pomarkku ............................................................5
Kuva 2 Koski Valkkiojan laskukohdassa, Pomarkku..........................................................................6
Kuva 3 Koski Pajulahdessa, Pomarkku .............................................................................................7
Kuva 4 Kynäskoski ja Riuttansalmen padon alapuolinen koski, Pomarkku .......................................8
Kuva 5 Vääräkoski ja alapuoliset koski-/virta-alueet, Pomarkku........................................................9
Kuva 6 Harjakoski, Kukonkoski ja alapuoliset koskialueet, Pomarkku ............................................10
Kuva 7 Koskialueet Leppäruhkan ja Majansuun lähettyvillä, Kankaanpää......................................11
Kuva 8 Veneskoski ja Mateenpalonkoski, Kankaanpää ..................................................................12
Kuva 9 Sikurikoski, Keskikoski ja Paattikoski, Kankaanpää ............................................................13
Kuva 10 Vatajankoski ja Kavokoski, Kankaanpää ...........................................................................14
Kuva 11 Pitkäkoski ja Koskimaankoski............................................................................................15
Kuva 12 Koskialue Kodesniemen lähellä, Kankaanpää...................................................................16
Kuva 13 Koskialueet Kantinkosken ja Pukkiluoman välissä, Honkajoki ..........................................17
Kuva 14 Koskialueet Ylikosken ja Patokosken alueiden välissä, Kankaanpää ...............................18
Kuva 15 Koskialue Santilammin lähellä, Kankaanpää.....................................................................19
Kuva 16 Rakennuskoski ja Jyllinkoski, Kankaanpää .......................................................................20
Kuva 17 Vahokoski ja alapuoliset koskialueet, Kankaanpää ...........................................................21
Kuva 18 Koskialue lähellä Jouhikylää, Kankaanpää........................................................................22
Kuva 19 Koskialueet Jouhiniemessä, Karvia ...................................................................................23
Kuva 20 Kantinkoski ja yläpuoliset koskialueet, Karvia ...................................................................24
Kuva 21 Koski Kirkkojärven luusuassa, Karvia................................................................................25
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Kuva 1 Koskialueet Pomarkun keskustan lähellä, Pomarkku
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Päätös 1 (8)

8.2.2023 VARELY/4857/2021

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS, Kalatalouspalvelut     www.ely-keskus.fi     etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi     Y-tunnus 2296962-
1
Aluetoimistot: PL 236 

20101 TURKU 
Puh. 029 502 2500

PL 1041 
45101 KOUVOLA
Puh. 029 502 9000 

PL 36 
00521 HELSINKI 
Puh. 029 502 1000

PL 131  
65101 VAASA 
Puh. 029 502 8500 

ASIA  

Kaulajoen pääuoman koski- ja virta-alueiden määrittäminen, Pöytyä. 
(Dnro VARELY/4857/2021)

TAUSTAA
Kaulajoen (vesistöalue 54) koski- ja virta-alueet on määritelty 
maastokatselmusten avulla kalastuslain 64 § mukaisesti ja toimitettu 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousryhmälle.
Koski- ja virta-alueiden määrittäminen on tarpeellista, jotta voidaan rajata 
vaelluskalojen kulun ja luontaisen elinkierron kannalta keskeiset 
vesialueet. Näin koski- ja virta-alueiden rajat selkiytyvät kalastajille ja 
kalastuksen valvojille. Koski- ja virta-alueiden rajoista laaditut 
karttapiirrokset ovat liitteenä.

VÄLITOIMENPITEET

ELY-keskus kuulutti määrityksen vireille verkkosivuillaan 21.9.2021-
21.10.2021. Kuulutus ja päätösluonnos oli samanaikaisesti nähtävänä 
myös Pöytyän kunnan ilmoitustauluilla. Päätösluonnoksesta ei tehty 
muistutuksia.

PÄÄTÖS
Varsinais-Suomen ELY-keskus määrittää Kaulajoen (vesistöalue 54) 
pääuoman koski- ja virta-alueet päätöksen karttaliitteen mukaisesti.
Päätös on voimassa toistaiseksi.

PERUSTELUT
Karttaliitteen mukaiset koski- ja virtapaikat ovat kalastuslain 4 §:ssä 
tarkoitettuja vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita. 
Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueilla yleiskalastusoikeudet eivät ole 
voimassa (KalL 7 §). Pilkkiminen, onkiminen ja kalastus harrilaudalla ovat 
kokonaan kiellettyjä kyseisillä alueilla (KalL 46 §). Tämä päätös ei 
kuitenkaan estä koski- ja virta-alueella viehekalastusta vavalla ja 
vieheellä mahdollisella vesialueen omistajan luvalla. Muualla 
vaelluskalavesistössä voi kalastaa yleiskalastusoikeuksien (onkiminen, 
pilkkiminen, kalastonhoitomaksuun perustuva viehekalastus) nojalla, 
mikäli kalastusta ei ole rajoitettu muulla päätöksellä tai lainsäädännöllä.
Koski- ja virta-alueisiin liitetyn kalastuskiellon tarkoituksena on 
vaelluskalakantojen turvaaminen. Vaelluskaloja ovat lohi, järvilohi, 
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ankerias, nahkiainen, toutain, taimen sekä nieriän, harjuksen ja siian 
vaeltavat kannat (KalL 4 §). 
Vaelluskalavesistöllä tarkoitetaan sellaista vesialuetta, jota vaelluskalat 
käyttävät keskeisenä vaellustienään tai lisääntymisalueenaan. 
Vaelluskalavesistöjä ovat myös rakennetut joki- ja purovesistöt, joissa 
esiintyy vaelluskaloja. Kaulajoen vesistössä esiintyviä vaelluskaloja ovat 
taimen, vaellussiika, nahkiainen ja ankerias. 
Vaelluskalavesistön koski- ja virtapaikkoja ovat alueet, joissa 
a) vesi virtaa silmin havaittavasti alavirtaan päin ja 
b) virtapaikan ylävesi on alavettä ylempänä, eli veden pinta on silmin 
nähden kalteva. 
Vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueen rajat voidaan määrittää 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksellä. Tämän 
päätöksen mukaiset rajaukset on tehty kartoittajan suorittamien 
maastokatselmusten perusteella. 
Koski- ja virta-alueiden määrittelemisessä esiintyy helposti 
tulkinnanvaraisuutta, minkä vuoksi tarve alueiden rajaamiseen on 
ilmeinen. Rajauksissa on pyritty huomioimaan valvonnan ja kalastuksen 
helpottamiseksi sellaisia maamerkkejä, jotka ovat paikan päällä 
havaittavissa (esim. saarten ja niemien kärjet, kivikot, sähkölinjat). 
Tarpeen mukaan rajauksia voidaan merkitä soveltuvin keinoin myös 
maastoon. Koski- ja virta-aluerajaukset on merkitty kalastusrajoitus.fi -
sivustolle. 
Vaelluskalojen elinkiertoa voidaan turvata tämän päätöksen ohella 
muillakin kalastuslaissa säädetyillä rajoituksilla.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Kalastuslaki (379/2015) 4 §, 7 §, 46 § ja 64 § 

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-
oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

LISÄTIEDOT

Lisätietoja antaa tarvittaessa kalastusmestari Olli Ylönen, puh: 0295 029 
074, sähköposti olli.ylonen@ely-keskus.fi.
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Liitteet

Kaulajoen (vesistöalue 54) pääuoman koski- ja virta-alueet.
Valitusosoitus

Tiedoksi
Lounais-Suomen kalatalousalue
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
Pöytyän kunta 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt kalastusmestari Olli Ylönen ja 
ratkaissut yksikön päällikkö Mikko Koivurinta. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on 
asiakirjan viimeisellä sivulla.
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LIITE 1. Kaulajoen (vesistöalue 54) koski- ja virta-alueiksi 
Liitteeseen sisältyy 9 vaelluskalavesistön koski- ja virta-aluerajausta 4 karttalehdellä. 
Selkeyden vuoksi lähellä toisiaan sijaitsevat kohteet on esitetty samalla karttalehdellä. 
Kunkin koski- ja virta-alueen rajauksen yläosan koordinaatit on ilmoitettu karttalehtien 
yhteydessä. Rajaukset on merkitty näkyviin kalastusrajoitus.fi -palveluun. Palvelussa on 
nähtävillä myös vaelluskalavesistöjen rajaukset.

Kuva 1 Meijerikoski ja kolme pienempää koskea sen lähettyvillä, Pöytyä.........................................5
Kuva 2 Koskialue Perälän, Kaislavuoren ja Houninmäen keskellä, Pöytyä.......................................6
Kuva 3 Kolme koskialuetta Töykkälän vieressä, Pöytyä....................................................................7
Kuva 4 Koskialue Simolan vieressä, Pöytyä......................................................................................8
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Kuva 1 Meijerikoski ja kolme pienempää koskea sen lähettyvillä, Pöytyä
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Kuva 2 Koskialue Perälän, Kaislavuoren ja Houninmäen keskellä, Pöytyä
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Kuva 3 Kolme koskialuetta Töykkälän vieressä, Pöytyä
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Kuva 4 Koskialue Simolan vieressä, Pöytyä
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8.2.2023 VARELY/4594/2021

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS, Kalatalouspalvelut     www.ely-keskus.fi     etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi     Y-tunnus 2296962-
1
Aluetoimistot: PL 236 

20101 TURKU 
Puh. 029 502 2500

PL 1041 
45101 KOUVOLA
Puh. 029 502 9000 

PL 36 
00521 HELSINKI 
Puh. 029 502 1000

PL 131  
65101 VAASA 
Puh. 029 502 8500 

ASIA 

Kiskonjoen-Perniönjoen koski- ja virta-alueiden määrittäminen, 
Salo. (Dnro VARELY/4594/2021)

TAUSTAA
Kiskonjoen-Perniönjoen (vesistöalue 24) koski- ja virta-alueet on 
määritelty maastokatselmusten avulla kalastuslain 64 § mukaisesti ja 
toimitettu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousryhmälle syksyllä 
2020.
Koski- ja virta-alueiden määrittäminen on tarpeellista, jotta voidaan rajata 
vaelluskalojen kulun ja luontaisen elinkierron kannalta keskeiset 
vesialueet. Näin koski- ja virta-alueiden rajat selkiytyvät kalastajille ja 
kalastuksen valvojille. Koski- ja virta-alueiden rajoista laaditut 
karttapiirrokset ovat liitteenä.

VÄLITOIMENPITEET

ELY-keskus kuulutti määrityksen vireille verkkosivuillaan 21.9.2021-
21.10.2021. Kuulutus ja päätösluonnos oli samanaikaisesti nähtävänä 
myös Salon kaupungin ilmoitustauluilla. 

PÄÄTÖS
Varsinais-Suomen ELY-keskus määrittää Kiskonjoen-Perniönjoen 
(vesistöalue 24) koski- ja virta-alueet päätöksen karttaliitteen 
mukaisesti.
Päätös on voimassa toistaiseksi.

PERUSTELUT
Karttaliitteen mukaiset koski- ja virtapaikat ovat kalastuslain 4 §:ssä 
tarkoitettuja vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita. 
Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueilla yleiskalastusoikeudet eivät ole 
voimassa (KalL 7 §). Pilkkiminen, onkiminen ja kalastus harrilaudalla ovat 
kokonaan kiellettyjä kyseisillä alueilla (KalL 46 §). Tämä päätös ei 
kuitenkaan estä koski- ja virta-alueella viehekalastusta vavalla ja 
vieheellä mahdollisella vesialueen omistajan luvalla. Muualla 
vaelluskalavesistössä voi kalastaa yleiskalastusoikeuksien (onkiminen, 
pilkkiminen, kalastonhoitomaksuun perustuva viehekalastus) nojalla, 
mikäli kalastusta ei ole rajoitettu muulla päätöksellä tai lainsäädännöllä.

Koski- ja virta-alueisiin liitetyn kalastuskiellon tarkoituksena on vaelluskalakantojen 
turvaaminen. Vaelluskaloja ovat lohi, järvilohi, ankerias, nahkiainen, 
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toutain, taimen sekä nieriän, harjuksen ja siian vaeltavat kannat (KalL 4 
§). 
Vaelluskalavesistöllä tarkoitetaan sellaista vesialuetta, jota vaelluskalat 
käyttävät keskeisenä vaellustienään tai lisääntymisalueenaan. 
Vaelluskalavesistöjä ovat myös rakennetut joki- ja purovesistöt, joissa 
esiintyy vaelluskaloja. Kiskonjoen-Perniönjoen vesistössä esiintyviä 
vaelluskaloja ovat taimen, lohi, ankerias, nahkiainen ja vaellussiika.
Vaelluskalavesistön koski- ja virtapaikkoja ovat alueet, joissa 
a) vesi virtaa silmin havaittavasti alavirtaan päin ja 
b) virtapaikan ylävesi on alavettä ylempänä, eli veden pinta on silmin 
nähden kalteva. 
Vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueen rajat voidaan määrittää 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksellä. Tämän 
päätöksen mukaiset rajaukset on tehty kartoittajan suorittamien 
maastokatselmusten perusteella. 
Koski- ja virta-alueiden määrittelemisessä esiintyy helposti 
tulkinnanvaraisuutta, minkä vuoksi tarve alueiden rajaamiseen on 
ilmeinen. Rajauksissa on pyritty huomioimaan valvonnan ja kalastuksen 
helpottamiseksi sellaisia maamerkkejä, jotka ovat paikan päällä 
havaittavissa (esim. saarten ja niemien kärjet, kivikot, sähkölinjat). 
Tarpeen mukaan rajauksia voidaan merkitä soveltuvin keinoin myös 
maastoon. Koski- ja virta-aluerajaukset on merkitty kalastusrajoitus.fi -
sivustolle. 
Vaelluskalojen elinkiertoa voidaan turvata tämän päätöksen ohella 
muillakin kalastuslaissa säädetyillä rajoituksilla.
Päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti, 
lainvoimaa vailla olevana. Tätä päätöstä voidaan tarvittaessa muuttaa 
mm. kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmissa tehtyjen 
tarkennusesitysten perusteella.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Kalastuslaki (379/2015) 4 §, 7 §, 46 §, 64 § ja 124 §

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-
oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

LISÄTIEDOT

Lisätietoja antaa tarvittaessa kalastusmestari Olli Ylönen, puh: 0295 029 
074, sähköposti olli.ylonen@ely-keskus.fi.
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Liitteet

Kiskonjoki-Perniönjoki (vesistöalue 24) koski- ja virta-alueet.
Valitusosoitus

Tiedoksi
Lounais-Suomen kalatalousalue
Salon kaupunki
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt kalastusmestari Olli Ylönen ja 
ratkaissut yksikön päällikkö Mikko Koivurinta. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on 
asiakirjan viimeisellä sivulla.
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LIITE 1. Kiskonjoki-Perniönjoki (vesistöalue 24) koski- ja virta-alueiksi 

Liitteeseen sisältyy 23 vaelluskalavesistön koski- ja virta-aluerajausta 16 karttalehdellä. 
Vaelluskalavesistö Kiskonjoki- Perniönjoki pitää sisällään koski- ja virta-alueita 
Kiskonjoesta, Mommolanjoesta, Kurkelanjoesta, Kärkelänjoesta, Aneriojoesta sekä 
Muurlanjoesta. Koski- ja virta-alueet on otsikoitu aina kyseessä olevan joen mukaan siten, 
että joki mainitaan aina sen vaihtuessa kyseisen sivun yläosassa. Selkeyden vuoksi lähellä 
toisiaan sijaitsevat kohteet on esitetty samalla karttalehdellä. Kunkin koski- ja virta-alueen 
rajauksen yläosan koordinaatit on ilmoitettu karttalehtien yhteydessä. Rajaukset on merkitty 
näkyviin kalastusrajoitus.fi -palveluun. Palvelussa on nähtävillä myös vaelluskalavesistöjen 
rajaukset.

Kuva 1 Latokartanonkoski, Salo ........................................................................................................5
Kuva 2 Prinkkalankoski, Salo.............................................................................................................6
Kuva 3 Koskialue Alaspäässä, Salo ..................................................................................................7
Kuva 4 Pyölinkoski, Salo……………………………………………………………………………………8

Kuva 5 Koskenkoski, Salo .................................................................................................................9
Kuva 6 Slussinkoski, Salo................................................................................................................10
Kuva 7 Kaunistonkoski ja Myllykoski, Salo ......................................................................................11
Kuva 8 Ilveskoski ja Kiskontien yläpuolinen virtapaikka, Salo .........................................................12
Kuva 9 Mommolankoski, Salo..........................................................................................................13
Kuva 10 Koskialue Kurkelanjärven yläpuolella lähellä Kurkela-taloa, Salo .....................................14
Kuva 11 Saukonkoski ja Kärkelänkoski, Salo ..................................................................................15
Kuva 12 Holstenkoski ja yläpuoliset virta-alueet, Salo.....................................................................16
Kuva 13 Kuohalankoski, Salo ..........................................................................................................17
Kuva 14 Korlankoski, Salo ...............................................................................................................18
Kuva 15 Hamarinkoski ja Pohjankoski, Salo....................................................................................19
Kuva 16 Koskialueet Pukkilan lähellä, Salo .....................................................................................20

https://taimi.sharepoint.com/sites/Kalavarat/Jaetut%20asiakirjat/General/VAELLUSKALAVESIST%C3%96T/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset/Kuuluttaminen%20Lounais-Suomi/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20Kiskonjoki-Perni%C3%B6njoki%20koski-%20ja%20virta-alueet.docx#_Toc126926867
https://taimi.sharepoint.com/sites/Kalavarat/Jaetut%20asiakirjat/General/VAELLUSKALAVESIST%C3%96T/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset/Kuuluttaminen%20Lounais-Suomi/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20Kiskonjoki-Perni%C3%B6njoki%20koski-%20ja%20virta-alueet.docx#_Toc126926868
https://taimi.sharepoint.com/sites/Kalavarat/Jaetut%20asiakirjat/General/VAELLUSKALAVESIST%C3%96T/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset/Kuuluttaminen%20Lounais-Suomi/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20Kiskonjoki-Perni%C3%B6njoki%20koski-%20ja%20virta-alueet.docx#_Toc126926869
https://taimi.sharepoint.com/sites/Kalavarat/Jaetut%20asiakirjat/General/VAELLUSKALAVESIST%C3%96T/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset/Kuuluttaminen%20Lounais-Suomi/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20Kiskonjoki-Perni%C3%B6njoki%20koski-%20ja%20virta-alueet.docx#_Toc126926870
https://taimi.sharepoint.com/sites/Kalavarat/Jaetut%20asiakirjat/General/VAELLUSKALAVESIST%C3%96T/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset/Kuuluttaminen%20Lounais-Suomi/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20Kiskonjoki-Perni%C3%B6njoki%20koski-%20ja%20virta-alueet.docx#_Toc126926871
https://taimi.sharepoint.com/sites/Kalavarat/Jaetut%20asiakirjat/General/VAELLUSKALAVESIST%C3%96T/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset/Kuuluttaminen%20Lounais-Suomi/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20Kiskonjoki-Perni%C3%B6njoki%20koski-%20ja%20virta-alueet.docx#_Toc126926872
https://taimi.sharepoint.com/sites/Kalavarat/Jaetut%20asiakirjat/General/VAELLUSKALAVESIST%C3%96T/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset/Kuuluttaminen%20Lounais-Suomi/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20Kiskonjoki-Perni%C3%B6njoki%20koski-%20ja%20virta-alueet.docx#_Toc126926873
https://taimi.sharepoint.com/sites/Kalavarat/Jaetut%20asiakirjat/General/VAELLUSKALAVESIST%C3%96T/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset/Kuuluttaminen%20Lounais-Suomi/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20Kiskonjoki-Perni%C3%B6njoki%20koski-%20ja%20virta-alueet.docx#_Toc126926874
https://taimi.sharepoint.com/sites/Kalavarat/Jaetut%20asiakirjat/General/VAELLUSKALAVESIST%C3%96T/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset/Kuuluttaminen%20Lounais-Suomi/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20Kiskonjoki-Perni%C3%B6njoki%20koski-%20ja%20virta-alueet.docx#_Toc126926875
https://taimi.sharepoint.com/sites/Kalavarat/Jaetut%20asiakirjat/General/VAELLUSKALAVESIST%C3%96T/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset/Kuuluttaminen%20Lounais-Suomi/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20Kiskonjoki-Perni%C3%B6njoki%20koski-%20ja%20virta-alueet.docx#_Toc126926876
https://taimi.sharepoint.com/sites/Kalavarat/Jaetut%20asiakirjat/General/VAELLUSKALAVESIST%C3%96T/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset/Kuuluttaminen%20Lounais-Suomi/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20Kiskonjoki-Perni%C3%B6njoki%20koski-%20ja%20virta-alueet.docx#_Toc126926877
https://taimi.sharepoint.com/sites/Kalavarat/Jaetut%20asiakirjat/General/VAELLUSKALAVESIST%C3%96T/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset/Kuuluttaminen%20Lounais-Suomi/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20Kiskonjoki-Perni%C3%B6njoki%20koski-%20ja%20virta-alueet.docx#_Toc126926878
https://taimi.sharepoint.com/sites/Kalavarat/Jaetut%20asiakirjat/General/VAELLUSKALAVESIST%C3%96T/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset/Kuuluttaminen%20Lounais-Suomi/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20Kiskonjoki-Perni%C3%B6njoki%20koski-%20ja%20virta-alueet.docx#_Toc126926879
https://taimi.sharepoint.com/sites/Kalavarat/Jaetut%20asiakirjat/General/VAELLUSKALAVESIST%C3%96T/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset/Kuuluttaminen%20Lounais-Suomi/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20Kiskonjoki-Perni%C3%B6njoki%20koski-%20ja%20virta-alueet.docx#_Toc126926880
https://taimi.sharepoint.com/sites/Kalavarat/Jaetut%20asiakirjat/General/VAELLUSKALAVESIST%C3%96T/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset/Kuuluttaminen%20Lounais-Suomi/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20Kiskonjoki-Perni%C3%B6njoki%20koski-%20ja%20virta-alueet.docx#_Toc126926881


  5/20

Kiskonjoen virta-alueet

Kuva 1 Latokartanonkoski, Salo

Kuva 2 Prinkkalankoski, SaloKuva 3 Latokartanonkoski, Salo

Kuva 4 Prinkkalankoski, Salo

Kuva 5 Koskialue Alaspäässä, SaloKuva 6 Prinkkalankoski, SaloKuva 7 
Latokartanonkoski, Salo

Kuva 8 Prinkkalankoski, SaloKuva 9 Latokartanonkoski, Salo

Kuva 10 Prinkkalankoski, Salo

Kuva 11 Koskialue Alaspäässä, SaloKuva 12 Prinkkalankoski, Salo

Kuva 13 Koskialue Alaspäässä, SaloKuva 14 Prinkkalankoski, Salo

Kuva 15 Koskialue Alaspäässä, SaloKuva 16 Prinkkalankoski, SaloKuva 17 
Latokartanonkoski, Salo

Kuva 18 Prinkkalankoski, SaloKuva 19 Latokartanonkoski, Salo

Kuva 20 Prinkkalankoski, Salo

Kuva 21 Koskialue Alaspäässä, SaloKuva 22 Prinkkalankoski, SaloKuva 23 
Latokartanonkoski, Salo

Kuva 24 Prinkkalankoski, SaloKuva 25 Latokartanonkoski, Salo
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Kuva 2 Prinkkalankoski, Salo

Kuva 26 Koskialue Alaspäässä, SaloKuva 27 Prinkkalankoski, Salo

Kuva 28 Koskialue Alaspäässä, SaloKuva 29 Prinkkalankoski, Salo

Kuva 30 Koskialue Alaspäässä, SaloKuva 31 Prinkkalankoski, Salo

Kuva 32 Koskialue Alaspäässä, SaloKuva 33 Prinkkalankoski, Salo

Kuva 34 Koskialue Alaspäässä, SaloKuva 35 Prinkkalankoski, Salo

Kuva 36 Koskialue Alaspäässä, SaloKuva 37 Prinkkalankoski, Salo

Kuva 38 Koskialue Alaspäässä, SaloKuva 39 Prinkkalankoski, Salo
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Kuva 3 Koskialue Alaspäässä, Salo
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Kuva 4 Pyölinkoski, Salo
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Kuva 5 Koskenkoski, Salo
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Kuva 6 Slussinkoski, Salo
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Mommolanjoen koski- ja virta-alueet

Kuva 7 Kaunistonkoski ja Myllykoski, Salo
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Kuva 8 Ilveskoski ja Kiskontien yläpuolinen virtapaikka, Salo
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Kuva 9 Mommolankoski, Salo
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Kurkelanjoen koski- ja virta-alueet

Kuva 10 Koskialue Kurkelanjärven yläpuolella lähellä Kurkela-taloa, Salo
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Kärkelänjoen koski- ja virta-alueet

Kuva 11 Saukonkoski ja Kärkelänkoski, Salo
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Aneriojoen koski- ja virta-alueet

Kuva 12 Holstenkoski ja yläpuoliset virta-alueet, Salo
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Kuva 13 Kuohalankoski, Salo
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Kuva 14 Korlankoski, Salo
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Muurlanjoen virta-alueet

Kuva 15 Hamarinkoski ja Pohjankoski, Salo
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Kuva 16 Koskialueet Pukkilan lähellä, Salo
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Aluetoimistot: PL 236 

20101 TURKU 
Puh. 029 502 2500

PL 1041 
45101 KOUVOLA
Puh. 029 502 9000 

PL 36 
00521 HELSINKI 
Puh. 029 502 1000

PL 131  
65101 VAASA 
Puh. 029 502 8500 

ASIA 

Merikarvianjoen pääuoman ja Pohjajoen koski- ja virta-alueiden 
määrittäminen. Merikarvia ja Pori. (Dnro VARELY/4595/2021).

TAUSTAA
Merikarvianjoen ja Pohjajoen (vesistöalue 36) koski- ja virta-alueet on 
määritelty maastokatselmusten avulla kalastuslain 64 § mukaisesti ja 
toimitettu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousryhmälle syksyllä 
2020.
Koski- ja virta-alueiden määrittäminen on tarpeellista, jotta voidaan rajata 
vaelluskalojen kulun ja luontaisen elinkierron kannalta keskeiset 
vesialueet. Näin koski- ja virta-alueiden rajat selkiytyvät kalastajille ja 
kalastuksen valvojille. Koski- ja virta-alueiden rajoista laaditut 
karttapiirrokset ovat liitteenä.

VÄLITOIMENPITEET

ELY-keskus kuulutti määrityksen vireille verkkosivuillaan 21.9.2021-
21.10.2021. Kuulutus ja päätösluonnos oli samanaikaisesti nähtävänä 
myös Merikarvian kunnan ja Porin kaupungin ilmoitustauluilla. 
Päätösluonnoksesta ei tehty muistutuksia.

PÄÄTÖS
Varsinais-Suomen ELY-keskus määrittää Merikarvianjoen ja 
Pohjajoen (vesistöalue 36) koski- ja virta-alueet päätöksen 
karttaliitteen mukaisesti.
Päätös on voimassa toistaiseksi.

PERUSTELUT
Karttaliitteen mukaiset koski- ja virtapaikat ovat kalastuslain 4 §:ssä 
tarkoitettuja vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita. 
Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueilla yleiskalastusoikeudet eivät ole 
voimassa (KalL 7 §). Pilkkiminen, onkiminen ja kalastus harrilaudalla ovat 
kokonaan kiellettyjä kyseisillä alueilla (KalL 46 §). Tämä päätös ei 
kuitenkaan estä koski- ja virta-alueella viehekalastusta vavalla ja 
vieheellä mahdollisella vesialueen omistajan luvalla. Muualla 
vaelluskalavesistössä voi kalastaa yleiskalastusoikeuksien (onkiminen, 
pilkkiminen, kalastonhoitomaksuun perustuva viehekalastus) nojalla, 
mikäli kalastusta ei ole rajoitettu muulla päätöksellä tai lainsäädännöllä.
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Koski- ja virta-alueisiin liitetyn kalastuskiellon tarkoituksena on 
vaelluskalakantojen turvaaminen. Vaelluskaloja ovat lohi, järvilohi, 
ankerias, nahkiainen, toutain, taimen sekä nieriän, harjuksen ja siian 
vaeltavat kannat (KalL 4 §). 
Vaelluskalavesistöllä tarkoitetaan sellaista vesialuetta, jota vaelluskalat 
käyttävät keskeisenä vaellustienään tai lisääntymisalueenaan. 
Vaelluskalavesistöjä ovat myös rakennetut joki- ja purovesistöt, joissa 
esiintyy vaelluskaloja. Merikarvian- ja Pohjajoessa esiintyviä 
vaelluskaloja ovat taimen, harjus, lohi ja vaellussiika.
Vaelluskalavesistön koski- ja virtapaikkoja ovat alueet, joissa 
a) vesi virtaa silmin havaittavasti alavirtaan päin ja 
b) virtapaikan ylävesi on alavettä ylempänä, eli veden pinta on silmin 
nähden kalteva. 
Vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueen rajat voidaan määrittää 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksellä. Tämän 
päätöksen mukaiset rajaukset on tehty kartoittajan suorittamien 
maastokatselmusten perusteella. 
Koski- ja virta-alueiden määrittelemisessä esiintyy helposti 
tulkinnanvaraisuutta, minkä vuoksi tarve alueiden rajaamiseen on 
ilmeinen. Rajauksissa on pyritty huomioimaan valvonnan ja kalastuksen 
helpottamiseksi sellaisia maamerkkejä, jotka ovat paikan päällä 
havaittavissa (esim. saarten ja niemien kärjet, kivikot, sähkölinjat). 
Tarpeen mukaan rajauksia voidaan merkitä soveltuvin keinoin myös 
maastoon. Koski- ja virta-aluerajaukset on merkitty kalastusrajoitus.fi -
sivustolle. 
Vaelluskalojen elinkiertoa voidaan turvata tämän päätöksen ohella 
muillakin kalastuslaissa säädetyillä rajoituksilla.
Päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti, 
lainvoimaa vailla olevana. Tätä päätöstä voidaan tarvittaessa muuttaa 
mm. kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmissa tehtyjen 
tarkennusesitysten perusteella.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Kalastuslaki (379/2015) 4 §, 7 §, 46 §, 64 § ja 124 §

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-
oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

LISÄTIEDOT

Lisätietoja antaa tarvittaessa kalastusmestari Olli Ylönen, puh: 0295 029 
074, sähköposti olli.ylonen@ely-keskus.fi.
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Liitteet

Merikarvianjoen ja Pohjajoen (vesistöalue 36) koski- ja virta-alueet.
Valitusosoitus

Tiedoksi
Karvianjoen kalatalousalue
Merikarvian kunta
Porin kaupunki
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt kalastusmestari Olli Ylönen ja 
ratkaissut yksikön päällikkö Mikko Koivurinta. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on 
asiakirjan viimeisellä sivulla.
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LIITE 1. Merikarvianjoen ja Pohjajoen (vesistöalue 36) koski- ja virta-alueiksi 
Liitteeseen sisältyy 12 vaelluskalavesistön koski- ja virta-aluerajausta 7 karttalehdellä. 
Selkeyden vuoksi lähellä toisiaan sijaitsevat kohteet on esitetty samalla karttalehdellä. 
Rajaukset on merkitty näkyviin kalastusrajoitus.fi -palveluun. Palvelussa on nähtävillä myös 
vaelluskalavesistöjen rajaukset.

Kuva 1 Lehtisenkoski, Änki ja Salmelankoski, Merikarvia .................................................................5
Kuva 2 Holmankoski, Merikarvia........................................................................................................6
Kuva 3 Piinukoski, Merikarvia ............................................................................................................7
Kuva 4 Stäävit ja Vaaditkoski, Merikarvia ..........................................................................................8
Kuva 5 Puukoski, Merikarvia..............................................................................................................9
Kuva 6 Konihaarat, Merikarvia.........................................................................................................10
Kuva 7 Koskenhaara ja Lankoski, Merikarvia……………………………………………………...……11

Kuva 8 Rynäsinkoski, Hevoskoski ja Kitukoski, Pori........................................................................12
Kuva 9 Palomäenkoski ja Isokoski, Pori ..........................................................................................13
Kuva 10 Nimetön virtapaikka, Myllykoski ja Lampinkoski, Pori........................................................14
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Merikarvianjoki

Kuva 1 Lehtisenkoski, Änki ja Salmelankoski, Merikarvia

Kuva 2 Koskialueet Stupilan, Alakylän ja Kränin alueiden keskellä, Merikarvia
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Kuva 2 Holmankoski, Merikarvia

Kuva 3 Holmankoski, Merikarvia
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Kuva 3 Piinukoski, Merikarvia

Kuva 4 Piinukoski ja koskialue Lännenmäen ja Kytinholman välissä, Merikarvia
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Kuva 4 Stäävit- ja Vaaditkoski, Merikarvia

Kuva 5 Stäävit ja koskialue Faderviikin vieressä, Merikarvia
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Kuva 5 Puukoski, Merikarvia

Kuva 6 Puukoski, Merikarvia
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Kuva 6 Konihaarat, Merikarvia

Kuva 7 Konihaarat, Merikarvia
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Kuva 7 Koskenhaara ja Lankoski, Merikarvia
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Pohjajoki

Kuva 8 Rynäsinkoski, Hevoskoski ja Kitukoski, Pori
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Kuva 9 Palomäenkoski ja Isokoski, Pori
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Kuva 10 Nimetön virtapaikka, Myllykoski ja Lampinkoski, Pori
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Aluetoimistot: PL 236 

20101 TURKU 
Puh. 029 502 2500

PL 1041 
45101 KOUVOLA
Puh. 029 502 9000 

PL 36 
00521 HELSINKI 
Puh. 029 502 1000

PL 131  
65101 VAASA 
Puh. 029 502 8500 

ASIA 

Noormarkunjoen-Eteläjoen pääuoman vaelluskalavesistön koski- ja 
virta-alueiden määrittäminen Selkämereltä Inhottujärvelle Pomarkun 
ja Porin alueilla. (Dnro VARELY/4595/2021).

TAUSTAA
Noormarkunjoen-Eteläjoen (vesistöalue 36) koski- ja virta-alueet on 
määritelty maastokatselmusten avulla kalastuslain 64 § mukaisesti ja 
toimitettu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousryhmälle syksyllä 
2020.
Koski- ja virta-alueiden määrittäminen on tarpeellista, jotta voidaan rajata 
vaelluskalojen kulun ja luontaisen elinkierron kannalta keskeiset 
vesialueet. Näin koski- ja virta-alueiden rajat selkiytyvät kalastajille ja 
kalastuksen valvojille. Koski- ja virta-alueiden rajoista laaditut 
karttapiirrokset ovat liitteenä.

VÄLITOIMENPITEET

ELY-keskus kuulutti määrityksen vireille verkkosivuillaan 21.9.-
21.10.2021 Kuulutus ja päätösluonnos oli samanaikaisesti nähtävänä 
myös Pomarkun ja Porin kuntien ilmoitustauluilla. Päätösluonnoksesta ei 
tehty muistutuksia.

PÄÄTÖS
Varsinais-Suomen ELY-keskus määrittää Noormarkunjoen-
Eteläjoen (vesistöalue 36) koski- ja virta-alueet päätöksen 
karttaliitteen mukaisesti.
Päätös on voimassa toistaiseksi.

PERUSTELUT
Karttaliitteen mukaiset koski- ja virtapaikat ovat kalastuslain 4 §:ssä 
tarkoitettuja vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita. 
Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueilla yleiskalastusoikeudet eivät ole 
voimassa (KalL 7 §). Pilkkiminen, onkiminen ja kalastus harrilaudalla ovat 
kokonaan kiellettyjä kyseisillä alueilla (KalL 46 §). Tämä päätös ei 
kuitenkaan estä koski- ja virta-alueella viehekalastusta vavalla ja 
vieheellä mahdollisella vesialueen omistajan luvalla. Muualla 
vaelluskalavesistössä voi kalastaa yleiskalastusoikeuksien (onkiminen, 
pilkkiminen, kalastonhoitomaksuun perustuva viehekalastus) nojalla, 
mikäli kalastusta ei ole rajoitettu muulla päätöksellä tai lainsäädännöllä.
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Koski- ja virta-alueisiin liitetyn kalastuskiellon tarkoituksena on 
vaelluskalakantojen turvaaminen. Vaelluskaloja ovat lohi, järvilohi, 
ankerias, nahkiainen, toutain, taimen sekä nieriän, harjuksen ja siian 
vaeltavat kannat (KalL 4 §). 
Vaelluskalavesistöllä tarkoitetaan sellaista vesialuetta, jota vaelluskalat 
käyttävät keskeisenä vaellustienään tai lisääntymisalueenaan. 
Vaelluskalavesistöjä ovat myös rakennetut joki- ja purovesistöt, joissa 
esiintyy vaelluskaloja. Noormarkunjoen-Eteläjoen vesistössä esiintyviä 
vaelluskaloja ovat taimen ja harjus.
Vaelluskalavesistön koski- ja virtapaikkoja ovat alueet, joissa 
a) vesi virtaa silmin havaittavasti alavirtaan päin ja 
b) virtapaikan ylävesi on alavettä ylempänä, eli veden pinta on silmin 
nähden kalteva. 
Vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueen rajat voidaan määrittää 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksellä. Tämän 
päätöksen mukaiset rajaukset on tehty kartoittajan suorittamien 
maastokatselmusten perusteella. 
Koski- ja virta-alueiden määrittelemisessä esiintyy helposti 
tulkinnanvaraisuutta, minkä vuoksi tarve alueiden rajaamiseen on 
ilmeinen. Rajauksissa on pyritty huomioimaan valvonnan ja kalastuksen 
helpottamiseksi sellaisia maamerkkejä, jotka ovat paikan päällä 
havaittavissa (esim. saarten ja niemien kärjet, kivikot, sähkölinjat). 
Tarpeen mukaan rajauksia voidaan merkitä soveltuvin keinoin myös 
maastoon. Koski- ja virta-aluerajaukset on merkitty kalastusrajoitus.fi -
sivustolle. 
Vaelluskalojen elinkiertoa voidaan turvata tämän päätöksen ohella 
muillakin kalastuslaissa säädetyillä rajoituksilla.
Päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti, 
lainvoimaa vailla olevana. Tätä päätöstä voidaan tarvittaessa muuttaa 
mm. kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmissa tehtyjen 
tarkennusesitysten perusteella.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Kalastuslaki (379/2015) 4 §, 7 §, 46 §, 64 § ja 124 §

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-
oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
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LISÄTIEDOT

Lisätietoja antaa tarvittaessa kalastusmestari Olli Ylönen, puh: 0295 029 
074, sähköposti olli.ylonen@ely-keskus.fi.

Liitteet

Noormarkunjoen-Eteläjoen (vesistöalue 36) koski- ja virta-alueet.
Valitusosoitus

Tiedoksi
Karvianjoen kalatalousalue
Pomarkun kunta
Porin kaupunki
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt kalastusmestari Olli Ylönen ja 
ratkaissut yksikön päällikkö Mikko Koivurinta. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on 
asiakirjan viimeisellä sivulla.
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LIITE 1. Noormarkunjoen-Eteläjoen (vesistöalue 36) koski- ja virta-alueiksi 
Liitteeseen sisältyy 31 vaelluskalavesistön koski- ja virta-aluerajausta 14 karttalehdellä. 
Selkeyden vuoksi lähellä toisiaan sijaitsevat kohteet on esitetty samalla karttalehdellä. 
Rajaukset on merkitty näkyviin kalastusrajoitus.fi -palveluun. Palvelussa on nähtävillä myös 
vaelluskalavesistöjen rajaukset.

Kuva 1 Lasetinkoski, Paloheimonkoski ja Rytökoski, Pori .................................................................5
Kuva 2 Pärkilänkosi/Haarakoski, Pori ................................................................................................6
Kuva 3 Sahakoski, Laununkoski, Pori................................................................................................7
Kuva 4 Koskialueet Teerengin ja Kaapolan lähellä, Pori ...................................................................8
Kuva 5 Matalakoski, Pori ...................................................................................................................9
Kuva 6 Palokoski, Latoluhdankoski ja koskialueet Koskelan lähellä, Pori .......................................10
Kuva 7 Myllykoski ja Makkarakoski, Pori .........................................................................................11
Kuva 8 Vanhasahankoski ja koskialue Kylmäluodon vieressä, Pori ................................................12
Kuva 9 Jokisuunsahi, Pori................................................................................................................13
Kuva 10 Lainekoski, Lainekoskensahi ja koskialue Mustalahden vieressä, Pori.............................14
Kuva 11 Kattilakoski ja Kuuskoski, Pori ...........................................................................................15
Kuva 12 Sauvakoski, Pori ................................................................................................................16
Kuva 13 Koski Oravasaaren vieressä Inhottujärven suulla, Pori .....................................................17
Kuva 14 Hanhipolvi ja koskialue Inhottujärven Kivilahden vieressä, Pori ........................................18
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Kuva 1 Lasetinkoski, Paloheimonkoski ja Rytökoski, Pori
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Kuva 2 Pärkilänkosi/Haarakoski, Pori
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Kuva 3 Sahakoski, Laununkoski, Pori
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Kuva 4 Koskialueet Teerengin ja Kaapolan lähellä, Pori
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Kuva 5 Matalakoski, Pori
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Kuva 6 Palokoski, Latoluhdankoski ja koskialueet Koskelan lähellä, Pori
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Kuva 7 Myllykoski ja Makkarakoski, Pori
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Kuva 8 Vanhasahankoski ja koskialue Kylmäluodon vieressä, Pori
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Kuva 9 Jokisuunsahi, Pori
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Kuva 10 Lainekoski, Lainekoskensahi ja koskialue Mustalahden vieressä, Pori
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Kuva 11 Kattilakoski ja Kuuskoski, Pori
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Kuva 12 Sauvakoski, Pori
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Kuva 13 Koski Oravasaaren vieressä Inhottujärven suulla, Pori
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Kuva 14 Hanhipolvi ja koskialue Inhottujärven Kivilahden vieressä, Pori
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Päätös 1 (11)

9.2.2023 VARELY/4859/2021

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS, Kalatalouspalvelut     www.ely-keskus.fi     etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi     Y-tunnus 2296962-
1
Aluetoimistot: PL 236 

20101 TURKU 
Puh. 029 502 2500

PL 1041 
45101 KOUVOLA
Puh. 029 502 9000 

PL 36 
00521 HELSINKI 
Puh. 029 502 1000

PL 131  
65101 VAASA 
Puh. 029 502 8500 

ASIA

Pyhäjoen pääuoman koski- ja virta-alueiden määrittäminen, Säkylä. 
(Dnro VARELY/4859/2021)

TAUSTAA
Pyhäjoen (vesistöalue 48) koski- ja virta-alueet on määritelty 
maastokatselmusten avulla kalastuslain 64 § mukaisesti ja toimitettu 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousryhmälle.
Koski- ja virta-alueiden määrittäminen on tarpeellista, jotta voidaan rajata 
vaelluskalojen kulun ja luontaisen elinkierron kannalta keskeiset 
vesialueet. Näin koski- ja virta-alueiden rajat selkiytyvät kalastajille ja 
kalastuksen valvojille. Koski- ja virta-alueiden rajoista laaditut 
karttapiirrokset ovat liitteenä.

VÄLITOIMENPITEET

ELY-keskus kuulutti määrityksen vireille verkkosivuillaan 21.9-
21.10.2021. Kuulutus ja päätösluonnos oli samanaikaisesti nähtävänä 
myös Säkylän kunnan ilmoitustaululla. Päätösluonnoksesta ei tehty 
muistutuksia.

PÄÄTÖS
Varsinais-Suomen ELY-keskus määrittää Pyhäjoen (vesistöalue 48) 
pääuoman koski- ja virta-alueet päätöksen karttaliitteen mukaisesti.
Päätös on voimassa toistaiseksi.

PERUSTELUT
Karttaliitteen mukaiset koski- ja virtapaikat ovat kalastuslain 4 §:ssä 
tarkoitettuja vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita. 
Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueilla yleiskalastusoikeudet eivät ole 
voimassa (KalL 7 §). Pilkkiminen, onkiminen ja kalastus harrilaudalla ovat 
kokonaan kiellettyjä kyseisillä alueilla (KalL 46 §). Tämä päätös ei 
kuitenkaan estä koski- ja virta-alueella viehekalastusta vavalla ja 
vieheellä mahdollisella vesialueen omistajan luvalla. Muualla 
vaelluskalavesistössä voi kalastaa yleiskalastusoikeuksien (onkiminen, 
pilkkiminen, kalastonhoitomaksuun perustuva viehekalastus) nojalla, 
mikäli kalastusta ei ole rajoitettu muulla päätöksellä tai lainsäädännöllä.
Koski- ja virta-alueisiin liitetyn kalastuskiellon tarkoituksena on 
vaelluskalakantojen turvaaminen. Vaelluskaloja ovat lohi, järvilohi, 
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ankerias, nahkiainen, toutain, taimen sekä nieriän, harjuksen ja siian 
vaeltavat kannat (KalL 4 §). 
Vaelluskalavesistöllä tarkoitetaan sellaista vesialuetta, jota vaelluskalat 
käyttävät keskeisenä vaellustienään tai lisääntymisalueenaan. 
Vaelluskalavesistöjä ovat myös rakennetut joki- ja purovesistöt, joissa 
esiintyy vaelluskaloja. Pyhäjoen vesistössä esiintyviä vaelluskaloja ovat 
taimen, nahkiainen ja ankerias. 
Vaelluskalavesistön koski- ja virtapaikkoja ovat alueet, joissa 
a) vesi virtaa silmin havaittavasti alavirtaan päin ja 
b) virtapaikan ylävesi on alavettä ylempänä, eli veden pinta on silmin 
nähden kalteva. 
Vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueen rajat voidaan määrittää 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksellä. Tämän 
päätöksen mukaiset rajaukset on tehty kartoittajan suorittamien 
maastokatselmusten perusteella. 
Koski- ja virta-alueiden määrittelemisessä esiintyy helposti 
tulkinnanvaraisuutta, minkä vuoksi tarve alueiden rajaamiseen on 
ilmeinen. Rajauksissa on pyritty huomioimaan valvonnan ja kalastuksen 
helpottamiseksi sellaisia maamerkkejä, jotka ovat paikan päällä 
havaittavissa (esim. saarten ja niemien kärjet, kivikot, sähkölinjat). 
Tarpeen mukaan rajauksia voidaan merkitä soveltuvin keinoin myös 
maastoon. Koski- ja virta-aluerajaukset on merkitty kalastusrajoitus.fi -
sivustolle. 
Vaelluskalojen elinkiertoa voidaan turvata tämän päätöksen ohella 
muillakin kalastuslaissa säädetyillä rajoituksilla.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Kalastuslaki (379/2015) 4 §, 7 §, 46 § ja 64 § 

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-
oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

LISÄTIEDOT

Lisätietoja antaa tarvittaessa kalastusmestari Olli Ylönen, puh: 0295 029 
074, sähköposti olli.ylonen@ely-keskus.fi.
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Liitteet

Pyhäjoen (vesistöalue 48) pääuoman koski- ja virta-alueet.
Valitusosoitus

Tiedoksi
Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalue
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
Säkylän kunta 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt kalastusmestari Olli Ylönen ja 
ratkaissut yksikön päällikkö Mikko Koivurinta. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on 
asiakirjan viimeisellä sivulla.
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LIITE 1. Pyhäjoen (vesistöalue 48) koski- ja virta-alueiksi 
Liitteeseen sisältyy 10 vaelluskalavesistön koski- ja virta-aluerajausta 7 karttalehdellä. 
Selkeyden vuoksi lähellä toisiaan sijaitsevat kohteet on esitetty samalla karttalehdellä. 
Kunkin koski- ja virta-alueen rajauksen yläosan koordinaatit on ilmoitettu karttalehtien 
yhteydessä. Rajaukset on merkitty näkyviin kalastusrajoitus.fi -palveluun. Palvelussa on 
nähtävillä myös vaelluskalavesistöjen rajaukset.

Kuva 1 Koskialue Kyönikenmäen vieressä, Säkylä ...........................................................................5
Kuva 2 Koskialue Pyhäjoentien alla, Säkylä ......................................................................................6
Kuva 3 Kaksi koskialuetta Markkulan ja Hämäläisen välissä sekä Lurikkeen virtavesialue, Säkylä..7
Kuva 4 Kaksi koskialuetta Vierumäen ja Knuutilan alueiden vieressä, Säkylä ..................................8
Kuva 5 Kivikoski, Säkylä ....................................................................................................................9
Kuva 6 Koskialue Korventien pohjoispuolella (Sillanpää), Säkylä ...................................................10
Kuva 7 Koskialue Reunasen alueen vieressä (Myllyumpaidanoja), Säkylä.....................................11
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Kuva 1 Koskialue Kyönikenmäen vieressä, Säkylä
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Kuva 2 Koskialue Pyhäjoentien alla, Säkylä
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Kuva 3 Kaksi koskialuetta Markkulan ja Hämäläisen välissä, sekä Lurikkeen 
virtavesialue, Säkylä
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Kuva 4 Kaksi koskialuetta Vierumäen ja Knuutilan alueiden vieressä, Säkylä
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Kuva 5 Kivikoski, Säkylä
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Kuva 6 Koskialue Korventien pohjoispuolella (Sillanpää), Säkylä
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Kuva 7 Koskialue Reunasen alueen vieressä (Myllyumpaidanoja), Säkylä
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Päätös 1 (9)

9.2.2023 VARELY/4860/2021

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS, Kalatalouspalvelut     www.ely-keskus.fi     etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi     Y-tunnus 2296962-
1
Aluetoimistot: PL 236 

20101 TURKU 
Puh. 029 502 2500

PL 1041 
45101 KOUVOLA
Puh. 029 502 9000 

PL 36 
00521 HELSINKI 
Puh. 029 502 1000

PL 131  
65101 VAASA 
Puh. 029 502 8500 

ASIA  

Rekijoen pääuoman koski- ja virta-alueiden määrittäminen, Somero 
ja Salo. (Dnro VARELY/4860/2021)

TAUSTAA
Rekijoen (vesistöalue 69) koski- ja virta-alueet on määritelty 
maastokatselmusten avulla kalastuslain 64 § mukaisesti ja toimitettu 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousryhmälle.
Koski- ja virta-alueiden määrittäminen on tarpeellista, jotta voidaan rajata 
vaelluskalojen kulun ja luontaisen elinkierron kannalta keskeiset 
vesialueet. Näin koski- ja virta-alueiden rajat selkiytyvät kalastajille ja 
kalastuksen valvojille. Koski- ja virta-alueiden rajoista laaditut 
karttapiirrokset ovat liitteenä.

VÄLITOIMENPITEET

ELY-keskus kuulutti määrityksen vireille verkkosivuillaan 21.9-
21.10.2021. Kuulutus ja päätösluonnos oli samanaikaisesti nähtävänä 
myös Salon kaupungin ja Someron kunnan ilmoitustauluilla. 
Päätösluonnoksesta ei tehty muistutuksia.

PÄÄTÖS
Varsinais-Suomen ELY-keskus määrittää Rekijoen (vesistöalue 69) 
pääuoman koski- ja virta-alueet päätöksen karttaliitteen mukaisesti.
Päätös on voimassa toistaiseksi.

PERUSTELUT
Karttaliitteen mukaiset koski- ja virtapaikat ovat kalastuslain 4 §:ssä 
tarkoitettuja vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita. 
Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueilla yleiskalastusoikeudet eivät ole 
voimassa (KalL 7 §). Pilkkiminen, onkiminen ja kalastus harrilaudalla ovat 
kokonaan kiellettyjä kyseisillä alueilla (KalL 46 §). Tämä päätös ei 
kuitenkaan estä koski- ja virta-alueella viehekalastusta vavalla ja 
vieheellä mahdollisella vesialueen omistajan luvalla. Muualla 
vaelluskalavesistössä voi kalastaa yleiskalastusoikeuksien (onkiminen, 
pilkkiminen, kalastonhoitomaksuun perustuva viehekalastus) nojalla, 
mikäli kalastusta ei ole rajoitettu muulla päätöksellä tai lainsäädännöllä.
Koski- ja virta-alueisiin liitetyn kalastuskiellon tarkoituksena on 
vaelluskalakantojen turvaaminen. Vaelluskaloja ovat lohi, järvilohi, 
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ankerias, nahkiainen, toutain, taimen sekä nieriän, harjuksen ja siian 
vaeltavat kannat (KalL 4 §). 
Vaelluskalavesistöllä tarkoitetaan sellaista vesialuetta, jota vaelluskalat 
käyttävät keskeisenä vaellustienään tai lisääntymisalueenaan. 
Vaelluskalavesistöjä ovat myös rakennetut joki- ja purovesistöt, joissa 
esiintyy vaelluskaloja. Rekijoen vesistössä esiintyviä vaelluskaloja ovat 
taimen, nahkiainen ja ankerias. 
Vaelluskalavesistön koski- ja virtapaikkoja ovat alueet, joissa 
a) vesi virtaa silmin havaittavasti alavirtaan päin ja 
b) virtapaikan ylävesi on alavettä ylempänä, eli veden pinta on silmin 
nähden kalteva. 
Vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueen rajat voidaan määrittää 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksellä. Tämän 
päätöksen mukaiset rajaukset on tehty kartoittajan suorittamien 
maastokatselmusten perusteella. 
Koski- ja virta-alueiden määrittelemisessä esiintyy helposti 
tulkinnanvaraisuutta, minkä vuoksi tarve alueiden rajaamiseen on 
ilmeinen. Rajauksissa on pyritty huomioimaan valvonnan ja kalastuksen 
helpottamiseksi sellaisia maamerkkejä, jotka ovat paikan päällä 
havaittavissa (esim. saarten ja niemien kärjet, kivikot, sähkölinjat). 
Tarpeen mukaan rajauksia voidaan merkitä soveltuvin keinoin myös 
maastoon. Koski- ja virta-aluerajaukset on merkitty kalastusrajoitus.fi -
sivustolle. 
Vaelluskalojen elinkiertoa voidaan turvata tämän päätöksen ohella 
muillakin kalastuslaissa säädetyillä rajoituksilla.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Kalastuslaki (379/2015) 4 §, 7 §, 46 § ja 64 § 

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-
oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

LISÄTIEDOT

Lisätietoja antaa tarvittaessa kalastusmestari Olli Ylönen, puh: 0295 029 
074, sähköposti olli.ylonen@ely-keskus.fi.
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Liitteet

Rekijoen (vesistöalue 69) pääuoman koski- ja virta-alueet.
Valitusosoitus

Tiedoksi
Lounais-Suomen kalatalousalue
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
Someron kunta 
Salon kaupunki

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt kalastusmestari Olli Ylönen ja 
ratkaissut yksikön päällikkö Mikko Koivurinta. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on 
asiakirjan viimeisellä sivulla.
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LIITE 1. Rekijoen (vesistöalue 69) koski- ja virta-alueiksi 
Liitteeseen sisältyy 9 vaelluskalavesistön koski- ja virta-aluerajausta 5 karttalehdellä. 
Selkeyden vuoksi lähellä toisiaan sijaitsevat kohteet on esitetty samalla karttalehdellä. 
Kunkin koski- ja virta-alueen rajauksen yläosan koordinaatit on ilmoitettu karttalehtien 
yhteydessä. Rajaukset on merkitty näkyviin kalastusrajoitus.fi -palveluun. Palvelussa on 
nähtävillä myös vaelluskalavesistöjen rajaukset.

Kuva 1 Kolme koskialuetta Lehtimäen ja Neitsytlähteen välissä, Somero.........................................5
Kuva 2 Koskialue Uusitalon ja Vähälän alueiden vieressä, Somero..................................................6
Kuva 3 Kaksi koskialuetta Juvankoskenkulman vieressä, Salo.........................................................7
Kuva 4 Riihipuostaankoski, Salo........................................................................................................8
Kuva 5 Koski Isohuhdan vieressä ja Riihikoski, Salo.........................................................................9
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Kuva 1 Kolme koskialuetta Lehtimäen ja Neitsytlähteen välissä, Somero
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Kuva 2 Koskialue Uusitalon ja Vähälän alueiden vieressä, Somero
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Kuva 3 Kaksi koskialuetta Juvankoskenkulman vieressä, Salo



  8/9

Kuva 4 Riihipuostaankoski, Salo
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Kuva 5 Koski Isohuhdan vieressä ja Riihikoski, Salo
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Päätös 1 (7)

9.2.2023 VARELY/4861/2021

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS, Kalatalouspalvelut     www.ely-keskus.fi     etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi     Y-tunnus 2296962-
1
Aluetoimistot: PL 236 

20101 TURKU 
Puh. 029 502 2500

PL 1041 
45101 KOUVOLA
Puh. 029 502 9000 

PL 36 
00521 HELSINKI 
Puh. 029 502 1000

PL 131  
65101 VAASA 
Puh. 029 502 8500 

ASIA  

Savijoen pääuoman koski- ja virta-alueiden määrittäminen, Lieto. 
(Dnro VARELY/4861/2021)

TAUSTAA
Savijoen (vesistöalue 54) koski- ja virta-alueet on määritelty 
maastokatselmusten avulla kalastuslain 64 § mukaisesti ja toimitettu 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousryhmälle.
Koski- ja virta-alueiden määrittäminen on tarpeellista, jotta voidaan rajata 
vaelluskalojen kulun ja luontaisen elinkierron kannalta keskeiset 
vesialueet. Näin koski- ja virta-alueiden rajat selkiytyvät kalastajille ja 
kalastuksen valvojille. Koski- ja virta-alueiden rajoista laaditut 
karttapiirrokset ovat liitteenä.

VÄLITOIMENPITEET

ELY-keskus kuulutti määrityksen vireille verkkosivuillaan 21.9-
21.10.2021. Kuulutus ja päätösluonnos oli samanaikaisesti nähtävänä 
myös Liedon kunnan ilmoitustauluilla. Päätösluonnoksesta ei tehty 
muistutuksia.

PÄÄTÖS
Varsinais-Suomen ELY-keskus määrittää Savijoen (vesistöalue 54) 
pääuoman koski- ja virta-alueet päätöksen karttaliitteen mukaisesti.
Päätös on voimassa toistaiseksi.

PERUSTELUT
Karttaliitteen mukaiset koski- ja virtapaikat ovat kalastuslain 4 §:ssä 
tarkoitettuja vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita. 
Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueilla yleiskalastusoikeudet eivät ole 
voimassa (KalL 7 §). Pilkkiminen, onkiminen ja kalastus harrilaudalla ovat 
kokonaan kiellettyjä kyseisillä alueilla (KalL 46 §). Tämä päätös ei 
kuitenkaan estä koski- ja virta-alueella viehekalastusta vavalla ja 
vieheellä mahdollisella vesialueen omistajan luvalla. Muualla 
vaelluskalavesistössä voi kalastaa yleiskalastusoikeuksien (onkiminen, 
pilkkiminen, kalastonhoitomaksuun perustuva viehekalastus) nojalla, 
mikäli kalastusta ei ole rajoitettu muulla päätöksellä tai lainsäädännöllä.
Koski- ja virta-alueisiin liitetyn kalastuskiellon tarkoituksena on 
vaelluskalakantojen turvaaminen. Vaelluskaloja ovat lohi, järvilohi, 
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ankerias, nahkiainen, toutain, taimen sekä nieriän, harjuksen ja siian 
vaeltavat kannat (KalL 4 §). 
Vaelluskalavesistöllä tarkoitetaan sellaista vesialuetta, jota vaelluskalat 
käyttävät keskeisenä vaellustienään tai lisääntymisalueenaan. 
Vaelluskalavesistöjä ovat myös rakennetut joki- ja purovesistöt, joissa 
esiintyy vaelluskaloja. Savijoen vesistössä esiintyviä vaelluskaloja ovat 
taimen, nahkiainen ja ankerias. 
Vaelluskalavesistön koski- ja virtapaikkoja ovat alueet, joissa 
a) vesi virtaa silmin havaittavasti alavirtaan päin ja 
b) virtapaikan ylävesi on alavettä ylempänä, eli veden pinta on silmin 
nähden kalteva. 
Vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueen rajat voidaan määrittää 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksellä. Tämän 
päätöksen mukaiset rajaukset on tehty kartoittajan suorittamien 
maastokatselmusten perusteella. 
Koski- ja virta-alueiden määrittelemisessä esiintyy helposti 
tulkinnanvaraisuutta, minkä vuoksi tarve alueiden rajaamiseen on 
ilmeinen. Rajauksissa on pyritty huomioimaan valvonnan ja kalastuksen 
helpottamiseksi sellaisia maamerkkejä, jotka ovat paikan päällä 
havaittavissa (esim. saarten ja niemien kärjet, kivikot, sähkölinjat). 
Tarpeen mukaan rajauksia voidaan merkitä soveltuvin keinoin myös 
maastoon. Koski- ja virta-aluerajaukset on merkitty kalastusrajoitus.fi -
sivustolle. 
Vaelluskalojen elinkiertoa voidaan turvata tämän päätöksen ohella 
muillakin kalastuslaissa säädetyillä rajoituksilla.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Kalastuslaki (379/2015) 4 §, 7 §, 46 § ja 64 § 

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-
oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

LISÄTIEDOT

Lisätietoja antaa tarvittaessa kalastusmestari Olli Ylönen, puh: 0295 029 
074, sähköposti olli.ylonen@ely-keskus.fi.
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Liitteet

Savijoen (vesistöalue 54) pääuoman koski- ja virta-alueet.
Valitusosoitus

Tiedoksi
Lounais-suomen kalatalousalue
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
Liedon kunta 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt kalastusmestari Olli Ylönen ja 
ratkaissut yksikön päällikkö Mikko Koivurinta. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on 
asiakirjan viimeisellä sivulla.
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LIITE 1. Savijoen (vesistöalue 54) koski- ja virta-alueiksi 
Liitteeseen sisältyy 5 vaelluskalavesistön koski- ja virta-aluerajausta 3 karttalehdellä. 
Selkeyden vuoksi lähellä toisiaan sijaitsevat kohteet on esitetty samalla karttalehdellä. 
Kunkin koski- ja virta-alueen rajauksen yläosan koordinaatit on ilmoitettu karttalehtien 
yhteydessä. Rajaukset on merkitty näkyviin kalastusrajoitus.fi -palveluun. Palvelussa on 
nähtävillä myös vaelluskalavesistöjen rajaukset.

Kuva 1 Kärpijoenkoski ja alapuolinen virta-alue, Lieto.......................................................................5
Kuva 2 Rynkönkoski, Lieto.................................................................................................................6
Kuva 3 Kaksi koskialuetta Koskelan ja Frantsin alueiden välissä, Lieto ............................................7
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Kuva 1 Kärpijoenkoski ja alapuolinen virta-alue, Lieto
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Kuva 2 Rynkönkoski, Lieto
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Kuva 3 Kaksi koskialuetta Koskelan ja Frantsin alueiden välissä, Lieto
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10.2.2023 VARELY/4862/2021

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS, Kalatalouspalvelut     www.ely-keskus.fi     etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi     Y-tunnus 2296962-
1
Aluetoimistot: PL 236 

20101 TURKU 
Puh. 029 502 2500

PL 1041 
45101 KOUVOLA
Puh. 029 502 9000 

PL 36 
00521 HELSINKI 
Puh. 029 502 1000

PL 131  
65101 VAASA 
Puh. 029 502 8500 

ASIA  

Terttilän pääuoman koski- ja virta-alueiden määrittäminen, Salo. 
(Dnro VARELY/4862/2021)

TAUSTAA
Terttilänjoen (vesistöalue 69) koski- ja virta-alueet on määritelty 
maastokatselmusten avulla kalastuslain 64 § mukaisesti ja toimitettu 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousryhmälle.
Koski- ja virta-alueiden määrittäminen on tarpeellista, jotta voidaan rajata 
vaelluskalojen kulun ja luontaisen elinkierron kannalta keskeiset 
vesialueet. Näin koski- ja virta-alueiden rajat selkiytyvät kalastajille ja 
kalastuksen valvojille. Koski- ja virta-alueiden rajoista laaditut 
karttapiirrokset ovat liitteenä.

VÄLITOIMENPITEET

ELY-keskus kuulutti määrityksen vireille verkkosivuillaan 21.9-
21.10.2021. Kuulutus ja päätösluonnos oli samanaikaisesti nähtävänä 
myös Salon kaupungin ilmoitustauluilla. Päätösluonnoksesta ei tehty 
muistutuksia.

PÄÄTÖS
Varsinais-Suomen ELY-keskus määrittää Terttilänjoen (vesistöalue 
69) pääuoman koski- ja virta-alueet päätöksen karttaliitteen 
mukaisesti.
Päätös on voimassa toistaiseksi.

PERUSTELUT
Karttaliitteen mukaiset koski- ja virtapaikat ovat kalastuslain 4 §:ssä 
tarkoitettuja vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita. 
Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueilla yleiskalastusoikeudet eivät ole 
voimassa (KalL 7 §). Pilkkiminen, onkiminen ja kalastus harrilaudalla ovat 
kokonaan kiellettyjä kyseisillä alueilla (KalL 46 §). Tämä päätös ei 
kuitenkaan estä koski- ja virta-alueella viehekalastusta vavalla ja 
vieheellä mahdollisella vesialueen omistajan luvalla. Muualla 
vaelluskalavesistössä voi kalastaa yleiskalastusoikeuksien (onkiminen, 
pilkkiminen, kalastonhoitomaksuun perustuva viehekalastus) nojalla, 
mikäli kalastusta ei ole rajoitettu muulla päätöksellä tai lainsäädännöllä.
Koski- ja virta-alueisiin liitetyn kalastuskiellon tarkoituksena on 
vaelluskalakantojen turvaaminen. Vaelluskaloja ovat lohi, järvilohi, 
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ankerias, nahkiainen, toutain, taimen sekä nieriän, harjuksen ja siian 
vaeltavat kannat (KalL 4 §). 
Vaelluskalavesistöllä tarkoitetaan sellaista vesialuetta, jota vaelluskalat 
käyttävät keskeisenä vaellustienään tai lisääntymisalueenaan. 
Vaelluskalavesistöjä ovat myös rakennetut joki- ja purovesistöt, joissa 
esiintyy vaelluskaloja. Terttilänjoen vesistössä esiintyviä vaelluskaloja 
ovat taimen, nahkiainen ja ankerias. 
Vaelluskalavesistön koski- ja virtapaikkoja ovat alueet, joissa 
a) vesi virtaa silmin havaittavasti alavirtaan päin ja 
b) virtapaikan ylävesi on alavettä ylempänä, eli veden pinta on silmin 
nähden kalteva. 
Vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueen rajat voidaan määrittää 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksellä. Tämän 
päätöksen mukaiset rajaukset on tehty kartoittajan suorittamien 
maastokatselmusten perusteella. 
Koski- ja virta-alueiden määrittelemisessä esiintyy helposti 
tulkinnanvaraisuutta, minkä vuoksi tarve alueiden rajaamiseen on 
ilmeinen. Rajauksissa on pyritty huomioimaan valvonnan ja kalastuksen 
helpottamiseksi sellaisia maamerkkejä, jotka ovat paikan päällä 
havaittavissa (esim. saarten ja niemien kärjet, kivikot, sähkölinjat). 
Tarpeen mukaan rajauksia voidaan merkitä soveltuvin keinoin myös 
maastoon. Koski- ja virta-aluerajaukset on merkitty kalastusrajoitus.fi -
sivustolle. 
Vaelluskalojen elinkiertoa voidaan turvata tämän päätöksen ohella 
muillakin kalastuslaissa säädetyillä rajoituksilla.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Kalastuslaki (379/2015) 4 §, 7 §, 46 § ja 64 § 

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-
oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

LISÄTIEDOT

Lisätietoja antaa tarvittaessa kalastusmestari Olli Ylönen, puh: 0295 029 
074, sähköposti olli.ylonen@ely-keskus.fi.
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Liitteet

Terttilänjoen (vesistöalue 69) pääuoman koski- ja virta-alueet.
Valitusosoitus

Tiedoksi
Lounais-Suomen kalatalousalue
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
Salon kaupunki 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt kalastusmestari Olli Ylönen ja 
ratkaissut yksikön päällikkö Mikko Koivurinta. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on 
asiakirjan viimeisellä sivulla.
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LIITE 1. Terttilänjoen (vesistöalue 69) koski- ja virta-alueiksi 

Liitteeseen sisältyy 11 vaelluskalavesistön koski- ja virta-aluerajausta 6 karttalehdellä. 
Selkeyden vuoksi lähellä toisiaan sijaitsevat kohteet on esitetty samalla karttalehdellä. 
Kunkin koski- ja virta-alueen rajauksen yläosan koordinaatit on ilmoitettu karttalehtien 
yhteydessä. Rajaukset on merkitty näkyviin kalastusrajoitus.fi -palveluun. Palvelussa on 
nähtävillä myös vaelluskalavesistöjen rajaukset.

Kuva 1 Koskialue Rekijoen vieressä, Salo.........................................................................................5
Kuva 2 Kaksi koskialuetta Kärkelän vieressä ....................................................................................6
Kuva 3 Kaksi koskialuetta Saarikon alueen vieressä.........................................................................7
Kuva 4 Koskialue Vassamäen vieressä.............................................................................................8
Kuva 5 Kaksi koskialuetta Jokiniemen ja Jokelan välissä..................................................................9
Kuva 6 Kolme koskialuetta Terttilässä .............................................................................................10
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Kuva 1 Koskialue Rekijoen vieressä, Salo
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Kuva 2 Kaksi koskialuetta Kärkelän vieressä
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Kuva 3 Kaksi koskialuetta Saarikon alueen vieressä
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Kuva 4 Koskialue Vassamäen vieressä



  9/10

Kuva 5 Kaksi koskialuetta Jokiniemen ja Jokelan välissä
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Kuva 6 Kolme koskialuetta Terttilässä
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1
Aluetoimistot: PL 236 

20101 TURKU 
Puh. 029 502 2500

PL 1041 
45101 KOUVOLA
Puh. 029 502 9000 

PL 36 
00521 HELSINKI 
Puh. 029 502 1000

PL 131  
65101 VAASA 
Puh. 029 502 8500 

ASIA  

Uskelanjoen pääuoman koski- ja virta-alueiden määrittäminen, Salo. 
(Dnro VARELY/4917/2021)

TAUSTAA
Uskelanjoen (vesistöalue 69) koski- ja virta-alueet on määritelty 
maastokatselmusten avulla kalastuslain 64 § mukaisesti ja toimitettu 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousryhmälle.
Koski- ja virta-alueiden määrittäminen on tarpeellista, jotta voidaan rajata 
vaelluskalojen kulun ja luontaisen elinkierron kannalta keskeiset 
vesialueet. Näin koski- ja virta-alueiden rajat selkiytyvät kalastajille ja 
kalastuksen valvojille. Koski- ja virta-alueiden rajoista laaditut 
karttapiirrokset ovat liitteenä.

VÄLITOIMENPITEET

ELY-keskus kuulutti määrityksen vireille verkkosivuillaan 21.9-
21.10.2021. Kuulutus ja päätösluonnos oli samanaikaisesti nähtävänä 
myös Salon kaupungin ilmoitustaululla. Muistutuksen antoi Lounais-
Suomen kalatalousalue: Uskelanjoen alueella kaikki koski- ja virta-alueet 
tulee merkitä ko. alueiksi, nyt ainakin osa kohteista puuttuu selvityksestä. 
Satakoskenojan tärkeät kaksi virta-aluetta tulee merkitä karttoihin. Virta-
alue alkaa Nalkintien kohdalta jatkuen seuraavalle peltoaukealla. Alueen 
pituus on yhteensä noin 650 metriä.

PÄÄTÖS
Varsinais-Suomen ELY-keskus määrittää Uskelanjoen (vesistöalue 
69) pääuoman koski- ja virta-alueet päätöksen karttaliitteen 
mukaisesti.
Päätös on voimassa toistaiseksi.

PERUSTELUT
Karttaliitteen mukaiset koski- ja virtapaikat ovat kalastuslain 4 §:ssä 
tarkoitettuja vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita. 
Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueilla yleiskalastusoikeudet eivät ole 
voimassa (KalL 7 §). Pilkkiminen, onkiminen ja kalastus harrilaudalla ovat 
kokonaan kiellettyjä kyseisillä alueilla (KalL 46 §). Tämä päätös ei 
kuitenkaan estä koski- ja virta-alueella viehekalastusta vavalla ja 
vieheellä mahdollisella vesialueen omistajan luvalla. Muualla 
vaelluskalavesistössä voi kalastaa yleiskalastusoikeuksien (onkiminen, 
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pilkkiminen, kalastonhoitomaksuun perustuva viehekalastus) nojalla, 
mikäli kalastusta ei ole rajoitettu muulla päätöksellä tai lainsäädännöllä.
Koski- ja virta-alueisiin liitetyn kalastuskiellon tarkoituksena on 
vaelluskalakantojen turvaaminen. Vaelluskaloja ovat lohi, järvilohi, 
ankerias, nahkiainen, toutain, taimen sekä nieriän, harjuksen ja siian 
vaeltavat kannat (KalL 4 §). 
Vaelluskalavesistöllä tarkoitetaan sellaista vesialuetta, jota vaelluskalat 
käyttävät keskeisenä vaellustienään tai lisääntymisalueenaan. 
Vaelluskalavesistöjä ovat myös rakennetut joki- ja purovesistöt, joissa 
esiintyy vaelluskaloja. Uskelanjoen vesistössä esiintyviä vaelluskaloja 
ovat taimen, lohi, vaellussiika, nahkiainen ja ankerias. 
Vaelluskalavesistön koski- ja virtapaikkoja ovat alueet, joissa 
a) vesi virtaa silmin havaittavasti alavirtaan päin ja 
b) virtapaikan ylävesi on alavettä ylempänä, eli veden pinta on silmin 
nähden kalteva. 
Vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueen rajat voidaan määrittää 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksellä. Tämän 
päätöksen mukaiset rajaukset on tehty kartoittajan suorittamien 
maastokatselmusten perusteella. 
Koski- ja virta-alueiden määrittelemisessä esiintyy helposti 
tulkinnanvaraisuutta, minkä vuoksi tarve alueiden rajaamiseen on 
ilmeinen. Rajauksissa on pyritty huomioimaan valvonnan ja kalastuksen 
helpottamiseksi sellaisia maamerkkejä, jotka ovat paikan päällä 
havaittavissa (esim. saarten ja niemien kärjet, kivikot, sähkölinjat). 
Tarpeen mukaan rajauksia voidaan merkitä soveltuvin keinoin myös 
maastoon. Koski- ja virta-aluerajaukset on merkitty kalastusrajoitus.fi -
sivustolle. 
Vaelluskalojen elinkiertoa voidaan turvata tämän päätöksen ohella 
muillakin kalastuslaissa säädetyillä rajoituksilla.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Kalastuslaki (379/2015) 4 §, 7 §, 46 § ja 64 § 

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-
oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

LISÄTIEDOT

Lisätietoja antaa tarvittaessa kalastusmestari Olli Ylönen, puh: 0295 029 
074, sähköposti olli.ylonen@ely-keskus.fi.
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Liitteet

Uskelanjoen (vesistöalue 69) pääuoman koski- ja virta-alueet.
Valitusosoitus

Tiedoksi
Lounais-Suomen kalatalousalue
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
Salon kaupunki 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt kalastusmestari Olli Ylönen ja 
ratkaissut yksikön päällikkö Mikko Koivurinta. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on 
asiakirjan viimeisellä sivulla.
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LIITE 1. Uskelanjoen (vesistöalue 69) koski- ja virta-alueiksi 
Liitteeseen sisältyy 14 vaelluskalavesistön koski- ja virta-aluerajausta kolmella 
karttalehdellä. Selkeyden vuoksi lähellä toisiaan sijaitsevat kohteet on esitetty samalla 
karttalehdellä. Kunkin koski- ja virta-alueen rajauksen yläosan koordinaatit on ilmoitettu 
karttalehtien yhteydessä. Rajaukset on merkitty näkyviin kalastusrajoitus.fi -palveluun. 
Palvelussa on nähtävillä myös vaelluskalavesistöjen rajaukset.

Kuva 1 Yksitoista koskialuetta Perttelin ympärillä, Salo.....................................................................5
Kuva 2 Kaksi koskialuetta Perttelistä pohjoiseen, Salo………………………………………………….6
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Kuva 1 Yksitoista koskialuetta Perttelin ympärillä, Salo

Kuva 2 Kymmenen koskialuetta Perttelin ympräsilä, Salo
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Kuva 2 Kaksi koskialuetta Perttelistä pohjoiseen, Salo
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