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Merikarvianjoki
Vastuullisten kalastajien kotijoki

Rakennamme yhdessä tulevaisuutta
Merikarvianjokea on kehitetty vuosia. Päämääränä on 
eteläisen Suomen laadukkain koskikalastuskohde, missä 
maamme kaikki virtakutuiset lohikalalajit lisääntyvät. 
Meille, joen kehittämisestä ja hoidosta vastaaville sekä tu-
hansille Merikarvianjokea kotijokenaan pitäville vastuul-
lisille kalastajille tämä horisontissa siintänyt päämäärä on 
pala palalta siirtymässä lähemmäksi nykyhetkeä. 

Kalastajana olet mukana rakentamassa tulevaisuutta. 
Lupatuloillasi hoidamme kalakantaa runsailla istutuksil-
la, kunnostuksilla, kalastuksen säätelyllä ja valvonnalla. 
Rakennamme käyttöösi tauko- ja parkkialueita, huoleh-
dimme niiden kunnossapidosta ja polttopuista sekä tar-
joamme infopalveluita.

Merikarvian kalastuskunnat, niin joella kuin merialueella, sekä 
Merikarvian kunta, kuntalaiset ja mökkiläiset, alueen yrittäjät ja 
eri viranomaiset ovat hyvällä yhteistyöllään mukana luomassa Me-
rikarvianjoesta paikkaa, jossa on kalastettavaa ja jonne kalastajat 
ovat tervetulleita. Jatkakaamme yhdessä nöyränä työtä, josta voim-
me tulevaisuudessa olla ylpeitä.

Tervetuloa kalaan!
Merikarvianjoen toiminnanjohtaja Mika Pitkänen

Merikarvianjoen monipuolinen kalastus
Joki tarjoaa �0-50 metriä leveänä monipuolista perho- ja uistinkalas-
tusta lähes vuoden ympäri. Keväisin ja syksyisin on joen virtaama 
usein runsas, �0-60 m3 /s, kun taas kesällä vettä on vähemmän, 
�-�0 m3/s.  Kalastajilla on valittavana �4 km pitkältä lupa-alueel-
ta lukematon määrä erilaisia kalapaikkoja. Suosituimmille koskille 
löydät opasteiden ohjaamina ja siellä on hyvät parkkialueet ja tauko-

paikat laavuineen ja tulentekomahdollisuuksineen. Laajoilta suvan-
toalueilta löytyy kymmeniä pienehköjä virta-alueita, joita kalastajan 
kannattaa käydä kokeilemassa, kun etsit rauhaa ja uusia kalastuselä-
myksiä. Usein suuremmat kalat viihtyvät suvannoissa, joiden kalas-
tuspaine on vähäisempi kuin parkkipaikkojen lähellä.

Konihaarat, sivu-uoma
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Konihaarat, sivu-uoma

Tärkeitä vinkkejä kalastajalle
Joen vesi on tulvia lukuun ottamatta selkeää, mutta humuksen 
ruskeaksi värjäämää. Kalat löytyvät usein paikoista, missä vettä on 
0,5-� m. Vältä tulvassa kalastamasta liian syvällä, paremmin saat 
saalista matalammilta paikoilta läheltä rantaa. Tulvavesi on tum-
maa eivätkä kalat kykene näkemään vieheitäsi syvänteissä. Vähän 
veden aikaan kalat sitten löytyvätkin joen monttupaikoista, missä 
on riittävä virtaama. 

Muista, että kylmässä vedessä kalat oleilevat rauhallisessa virrassa 
ja ne vaativat hitaan uiton uistimilta ja perhoilta. Mitä lämpimäm-
mäksi vesi käy, sitä kovempaan virtaan kalat hakeutuvat. Lohikalat 
rakastavat varjoisuutta, joten auringon valaisemalta suojattomalta 
pohjalta niitä ei löydä. Päivällä on varminta kalastaa läheltä poh-
jaa riittävän syvältä. Illalla ja yöllä kalat siirtyvät matalammille 

alueille, mistä niitä et päivisin tapaa. Hämärässä lohikalat kiinnos-
tuvat pinnan läheisyydessä uitetuista tarjouksistasi. Iso kala valit-
see yleensä paikan, missä on riittävästi syvyyttä ja tilaa. Kuitenkin 
suurikin meritaimen voi löytyä varsin ahtaasta, mutta suojaisasta 
koskikuohusta. 

Oikeata perhoa tai uistinta tärkeämpää on kalastaa oikealla tek-
niikalla oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Hyvä viehevalinta 
ei auta, jos et osaa ottaa kalastuksessa huomioon edellä lueteltu-
ja tekijöitä. Muista, että paljon kalastetuilla alueilla kalat oppivat 
nopeasti varomaan vieheitä. Pyri aina kalastamaan joiltakin osin 
eri lailla tai eri paikoista kuin pääosa kalastajista, silloin kalatkin 
paremmin innostuvat tarjouksistasi. 

Tuorijoen ja Merikarvianjoen yhtymäkohta
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Kalamiehen vuosi Merikarvianjoella
Kevätkalastus alkaa huhtikuussa. Kauden viralliset avajaiset ovat 
huhtikuun puolivälissä viikonloppuna, jonka tarkka aika selviää 
viimeistään keväällä. Kirjolohi on koko kauden yleisin saalis. Se on 
taistelualtis ja totuttuaan kalamiesten vieheisiin mielenkiintoinen 
ja vaativa kalastettava. Keväällä voit saada talvehtineita meritaime-
nia ja lohia. Päästä nämä laihat talvikot takaisin, sillä ne eivät ole 
herkullisia ruokapöydässä. Talvikoita saadaan huhti- toukokuussa. 

Samoihin aikoihin aloittavat meritaimenet kevätnousunsa merestä 
jokeen. Osa seuraa kudulle nousevia norsseja, osa nousee ylem-
mäksi jokea odottamaan syksyn kutua. Paikalliset jokikalat, harjus 
ja jokitaimen, siirtyvät koskiin toukokuun lopulla tulvan laskettua 
ja veden lämmettyä. Muuten kevät on monien kalojen nousuaikaa 
merestä jokeen; on säynettä, särkeä, ahventa, lahnaa ja haukea.

Kesäkalastus on pääosin kalastusta tasaantuneessa virtauksessa ja 
lämpimässä vedessä. Kirjolohi on tavallisin saalis, paikoin törmäät 
harjuksiin ja jokitaimeniin. Keväällä nousseet meritaimenet ovat 
asentokaloina haasteellisia pyydettäviä. Heinäkuulta alkaen sateen 
nostama virtaama tuo jokeen taimenia ja lohia. Usein suurimmat 
meritaimet ja lohet tulevat ensimmäisinä. Lohen nousu vaatii Me-
rikarvianjoella aina riittävän virtauksen. Muutaman kuution se-
kuntivirtaama ei innosta lohta, mutta taimenet nousevat vähäveti-
senäkin loppukesänä pimenevien öiden turvin jokeen.

Puukoski
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Syyskalastus alkaa vesien viiletessä elo-syyskuussa ja jatkuu joen 
jäätymiseen saakka marras-joulukuulle. Silloin ovat mahdollisuu-
det suuriin nousukaloihin parhaimmillaan. Suuret lohet, meritai-
menet ja komeat �-4 kg vaellussiiat ovat jokikalastajan ulottuvilla. 
Lohikalojen syysrauhoituksen aikana �5.9.-�5.��. on kaikki lohi- 
ja taimennaaraat laskettava takaisin jokeen. Uroslohen ja –taimenen 

Talvikalastus on aikaa, jolloin suurin osa joesta on jääpeitteessä. 
Parhaat paikat löytyvät joen yläosilta, minne jääpeite tulee viimei-
seksi ja lähtee ensimmäisenä. Kalasta koskien alapuolella ja nis-
koilla, mahdollisimman hitaassa virrassa, missä ei vielä ole jäätä. 
Lopputalvesta koskien sulapaikat laajentuvat ja voit päästä kalasta-
maan ennen kuin kevättulva nousee ja irrottaa jäät.

ottaminen on sallittua, tunnet urokset leukaan kasvaneesta kou-
kusta. Jos vain maltat, niin suosittelemme kaikkien luonnonlo-
hikalojemme, siis lohen, taimenen, harjuksen ja siian laskemista 
kaikkina aikoina takaisin jokeen. Varsinkin jos olet sellaisia huip-
pukaloja jo aiemmin saanut. Ota ruokakalaksi kirjolohi. Näin toi-
mien vahvistat Merikarvianjoen luonnonkalakantoja. 
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Merikarvialle tullaan viihtymään. 
Varaa mökki itsellesi, perheellesi ja 
ystävillesi
Jokivarresta ja meren rannalta löydät varmasti itsellesi, ys-
tävillesi ja perheellesi sopivan majoituksen matkasi ajaksi. 
Huomaa, että � vrk:n kalastusluvan toinen vuorokausi on 
puolta halvempi, joten pidempi oleskelu on senkin vuoksi 
hyvä valinta. Tätä tärkeämpää on kuitenkin täydellinen rauhoittumi-
nen arjen kiireistä. Ruoka- ym. ostokset voit hoitaa täällä, kaupois-
sa on hyvät parkkitilat ja yleensä kaupunkien kauppoja pienemmät 
ruuhkat.

Ravintolat, lounaspaikat, kahviot, pitsa–, hampurilais- ja kebabpai-
kat palvelevat matkailijaa ja ohjelmaa löytyy perheen pienimmillekin 
mm. Kotieläinpiha Koivuniemen Herra p. (0�) 55� �663. Myös meri-
risteilyt saaristoon ovat hieno kokemus. Useat ammattiveneilijät ovat 
palveluksessasi. Merikarvian Krookan satama tarjoaa monipuolista 
viihtymistä; ravintoloita, kulttuuria, savu- ym. kalaa ja saaristoretkiä 
www.krookanmessi.fi, www.merikarvia.fi. 

Mericamping  p.(0�) 55�� �83 on tasokas 4 tähden leirintäalue me-
renrannalla, mistä löytyy vuokramökkejä, asuntovaunupaikkoja ja 
kaikille avoin uimaranta. www.mericamping.fi. Tai tee porukalla 
rentouttava retki; Lankosken Onnela joen läheisyydessä, (erilaisia 
hoitoja, saunapalveluita, myös majoitusta 040 556 �8�9, www.lan-
koski.fi tai Hirvikosken tila (tilaisuudet, maalaisruokaa ja miljöötä, 
www.hirvikoskentila.com) 
Internetistä löydät Merikarvian matkailupalveluista ja mökin vuokra-
uksesta tietoa mm.  www.merikarvianmatkailu.fi, www.merikarvia.fi 
ja www.saalistasatakunnassa.net

Suunnitellaan yhdessä opastettu kalastusmatka. 
Yhdessäoloa parhaimmillaan
Yritykset, yhteisöt ja muut kalaporukat pääsevät helpoiten mat-
kaan varaamalla opastetun kalastusmatkan. Matkat toteutetaan 
vieraiden toivomalla tavalla ja sisällöllä. Järjestetty kalastusmatka 
on erinomainen yhdistävä asiakas- tai henkilöstötapahtuma, tai 
helppo ja tasokas kalaporukan yhteinen reissu. Ammattioppaalta 
oppii aina uutta kalastukseen, eivätkä järjestelyt aiheuta päänvai-
vaa, olkoon kyse sitten majoitus- tai kokoustiloista, ruokailuista, 
varusteista tai kuljetuksista.
Riverside Nature Oy, www.riverside.fi. P. 0400 447 �6� tai 
0400 ��4 6�6 Mika Pitkänen
Lankosken Mylly, www.lankoski.com. P. (0�) 55� 4�9�

www.lankoski.com

Lankosken Onnela. Aamiasmajoi-
tusta Lankoskella, �0 vuodepaik-
kaa. www.lankoski.fi 
P. 040 556 �8�9

Lomakoti Veneranta. Merenranta-
tila jokisuistossa, perhelomailuun ja 
kalastusmatkailuun. Päärakennus 
ja aitta (6 +4 hlö) 
P. 0400 4�4 044 tai 040 77� 388�.

Holmankosken Perhotupa. Mökki 
kalastusporukoille ja perheille Me-
rikarvian keskustan tuntumassa 
(6 hlö). P. 040 5�7 9��� 
tai (0�) 55�� 037

Vanha-Heikkilän majatalo ja leivin-
tupa. Aamiasmajoitusta yhdestä hen-
gestä suurellekin ryhmälle Holman-
kosken läheisyydessä Merikarvian 
keskustassa. Paikallisia perinneleipiä. 
P. 050 533 7836.
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Mökit
Majoitustietoja löydät internetistä osoitteista www.merikarvian-
matkailu.fi ja www.saalistasatakunnassa.net sekä www.merikar-
via.fi/merikarvianjoki. Osalla mökeistä on omat internetsivut. 
Mökeissä on saunat, varustelutasoltaan löytyy varmasti kaikille 
mieluisa vaihtoehto. Tarkemmat tiedot internetistä, mm. sähkö-
postiosoitteet, sijainti, liinavaatteiden saanti, laatuluokitukset ym. 
Soita tai lähetä sähköpostia ja kysy sinua kiinnostavia asioita mö-
kin vuokraajalta. Varaukset puhelimitse tai sähköpostilla mökin 
vuokraajilta, osan mökeistä voi varata myös suoraan internetistä. 
Uusia, omia internetosoitteita syntyy koko ajan ja nykyisiä sivus-
toja päivitetään, joten viimeisimmät tiedot löytyvät netistä usein 
varmemmin kuin painetuista esitteistä.

Penttilän mökki. Salmelan kosken 
läheisyydessä joenrannalla (5 hlö). 
P. (0�) 55� �03� ja 050 36� 4870

Kortteeri Oiva. Neljä kahden 
hengen huonetta ja seurustelutila. 
Huoneet yksittäisille kalastajille 
tai koko majoituskohde isommalle 
ryhmälle. P. (0�) 55� 4�9�,  
www.lankoski.com.

Kerttu-mökki. Mericamping lei-
rintäalue meren tuntumassa. Ti-
lat 4+� hengelle. P. 0� 55� 4�9�,  
www.lankoski.com.

Riverside Saarikoski edustustila. 
Koskenrantamökki ryhmien käyt-
töön, myös perheille (�� hlö, myös 
lisämajoitusmahdollisuus). P. 0400 
447 �6� tai 0400 ��4 6�6,  
www.riverside.fi.

Viikilän merenrantatila. Mökki 
meren rannalla, muutama kilo-
metri matkaa joelle ja keskustaan 
(4+� hlö). P. 0500 593 60� tai 
(0�) 649 6490.

Lohimökki. Mökki Merikarvian-
joen rannalla Tuorijokisuulla 
(6 hlö). P. (0�) 55� 3�8�.

Lohimökki. Mökki Puukoskelta 
alavirtaan joen rannalla (6 hlö). 
P. (0�) 55� 3�8�.

Jokimökki. Salmelankosken ylä-
puolella oleva joenrantamökki, 
lisäksi tilava luhtiaitta (4+8 hlö). 
P. 04� 466 6774.

Mericamping leirintäalue. Run-
saasti eri tasoisia ja kokoisia mök-
kejä sekä asuntovaunu- ja teltta-
paikkoja meren rannalla. 
P. (0�) 55� ��83 tai 0400 7�9 589,  
www.mericamping.fi.
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Lankosken Köffi, kalastajan infopiste
Köffissä voit haukata välipalan tai isommankin lounaan seisovasta pöydästä. 
Halutessasi voit myös kuvauttaa kalasi ja kuva on netissä www.lankoski.com 
sivuston kalapäiväkirjassa. Ravintola Köffissä on A-oikeudet, runsaasti tilaa 
ja hyvät saniteettitilat. Tervetuloa!
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Lankosken Köffi, kalastajan infopiste
Köffissä voit haukata välipalan tai isommankin lounaan seisovasta pöydästä. 
Halutessasi voit myös kuvauttaa kalasi ja kuva on netissä www.lankoski.com 
sivuston kalapäiväkirjassa. Ravintola Köffissä on A-oikeudet, runsaasti tilaa 
ja hyvät saniteettitilat. Tervetuloa!

MERIKARVIANJOEN TIETOISKU
Kalastus on sallittu perholla ja uistimilla. Madon, syöttitahnan 
yms. käyttö on kielletty. Kesällä lämpimän veden aikana voi ka-
loissa ajoittain esiintyä makuvirheitä, jotka johtuvat yläpuolisten 
järvialueiden sinileväkukinnoista.

Kalakiintiö:  2 lohikalaa/vrk
Alamitat:    taimen 50 cm
              lohi   60 cm
              harjus 40 cm
              kirjolohi ja siika ei alamittaa.

Syysrauhoituksen aikana 15.9.-15-11. kalastus on sallittua, mut-
ta taimen- ja lohinaaraat on tuona aikana vapautettava.
Suosittelemme erityisesti taimenten ja harjusten vapauttamista 
kaikkina aikoina. Suosi väkäsettömien koukkujen käyttöä. Vältä 
talvella ja aikaisin keväällä kahlaamista koskien sorapohjalla, näin 
suojelet hautoutuvaa mätiä.

Kalastus voi olla tilapäisesti kielletty rajatuilla alueilla esim.
kilpailuiden tai muun järjestetyn tapahtuman vuoksi. Kieltoalue ja 
aika esitetään jokivarressa paikalla olevilla tiedotteilla.

Välimatkat Merikarvianjoelle:
Helsinki �70 km
Turku �80 km
Tampere �50 km
Vaasa �50 km
Pori  40 km
Seinäjoki �40 km
Jyväskylä �50 km
Lahti �60 km
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Merikarvianjoella on takana hieno menneisyys
Sata vuotta sitten meritaimenet, lohet ja siiat houkuttelivat Me-
rikarvianjoelle kalastajia. Kerrotaan myös tuon ajan vaativimpien 
vieraiden, englantilaisten herrasmiesten eksoottisine perhovapoi-
neen löytäneen meidän jokemme. 

Merikarvianjoki oli tuolloin ja on taas nykyään paikka, joka tarjo-
aa rannalla kulkevalle urheilukalastajalle kilometreittäin kooltaan 
ja kalastoltaan erityisesti perhokalastukseen sopivaa jokea. Joen 
kauneus, lukuisat kosket ja salaperäiset virtasuvannot luovat erin-
omaiset puitteet monipuoliseen kalastukseen perholla ja virvelillä.

Joen tuho
�900- luvulla alkoi laaja Suomen virtavesien tuhoutuminen. Jokia 
perattiin uittoa varten, valjastettiin sähköntuotantoon patoja ra-
kentaen ja rajusti säännöstellen. Soita ja metsiä ojitettiin. Merikar-
vianjokeen valuneet humusainekset ja happamat vedet, säännöstely 
ja koskien perkaukset tuhosivat lohikalojen ja jokihelmisimpukan 
elinmahdollisuudet. 

Joen tuhoutuminen kesti lähes �00 vuotta. Paluu entiseen ku-
koistukseen ei ehkä ole täysin mahdollista. Kuitenkin viimeiset 
�5 vuotta ovat antaneet kalastajille vuosi toisensa jälkeen yhä suu-
remman syyn uskoa, että pimeä aika Merikarvianjoen elämässä on 
väistynyt ja suunta on valoa kohti. 

Elpyminen alkaa; veden laatu paranee, koskia 
kunnostetaan ja kalakantoja hoidetaan
Laajat ojitukset pilasivat aluksi joen veden, mutta vähitellen huuh-
touma on vähentynyt ja vedenlaatu parantunut. Ojitukset ja sään-
nöstely kuitenkin yhä aiheuttavat jokea rasittavaa voimakasta vir-
taamavaihtelua.

Lankosken alajuoksua
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Perattujen koskien kunnostuksella parannettiin osa jokea �996. 
Kyseessä oli Satakunnan ensimmäinen kunnostushanke. Paljon 
alueita jäi tuolloin kunnostamatta joko suunnitelmien puuttuessa 
tai maanomistajien vastustuksen vuoksi, koska pelättiin kunnos-
tuksen aiheuttavan tulvia. Kunnostuksen jälkeen ovat tulvapelot 
hälvenneet. Tulvia ei tullut lisää, mutta jokimaisema parani ja mo-
nin paikoin joelle palautui vuosia kadoksissa ollut kaunis kosken 
kohina. Kunnostustyötä on jatkettu pienimuotoisena käsityönä. 

Joki ja sen ystävät odottavat toiveikkaina ihmisen auttavia toimia, 
jotka edistäisivät joen parantumista rankoista perkauksista ja sään-
nöstelystä. Työtä on vielä paljon tekemättä.
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Joki ja meri, vaelluskalojen hyvinvoinnin perusta
Lohi, meritaimen ja vaellussiika ovat arvokkaimpia kalojamme. 
Niiden lisääntymis- ja poikasalueet ovat joessa ja ne lähtevät sieltä 
mereen syönnösvaellukselle palatakseen jokeen kudulle. Jos olo-
suhteet huononevat, niin saaliit heikkenevät. Vaelluskalojen elin-
kierto vaatii, että ympäristö ovat kunnossa sekä joessa että meressä. 
Vesien on oltava riittävän puhtaita. Kaloille tulee löytyä sopivaa 
ravintoa ja joen kutu- ja poikasalueiden on oltava kunnossa. Kalas-
tus ei saa olla liian tehokasta merialueella eikä joessa.
 

Ympäristöstä on täällä huolehdittu kunnostusten lisäksi mm. 
vaikuttamalla ympäristölupaprosesseihin. Joen juoksutuksessa 
minimivirtaamia saatiin kasvatettua 50 % ja virtaamamuutokset 
saatiin aiempaa pehmeämmiksi. Merikarvian edustalla käynnistyi 
suuri merisorannostohanke, joka olisi voinut vaarantaa merialueen 
ekosysteemin. Hankkeesta luovuttiin Merikarvianjoen ja rannik-
koalueen kalastuskuntien sinnikkään yhteistyön tuloksena.

Oikein toimien kaikki saavat parempia saaliita
Riittävän monen kalan on päästävä kutemaan ennen pyytämistä, 
eikä yhtään kalayksilöä kannattaisi pyytää liian pienenä, kesken 
parhaan kasvun. Tämä vaatimus koskee yhtä lailla merikalastajia 
kuin jokikalastajia, niin vapakalastajia kuin verkko- tai rysäkalas-
tajia, ammattilaisia tai harrastelijoita. 

Luodaan yhdessä lisää jaettavaa kalakannasta ja sitoudutaan noudat-
tamaan toimia, jotka lisäävät kalakantojen tuottoa ja pitävät yllä kes-
tävää kalastusta. Näin voimme nauttia paremmasta kalastuksesta. 
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Jokisuun verkkokalastajien ja jokikalastajien 
yhteinen vastuu vaelluskaloista
Merikarvianjoen suulle mereen ovat paikalliset tehneet vapaaeh-
toisen laajan verkkokalastuskieltoalueen. Tämä on oiva esimerkki 
siitä, miten yhteistä jaettavaa kalakannassa voidaan lisätä. Joki-
kalastajat rahoittavat kalastusluvilla lohikalojen poikasistutuksia 
joelle ja tämä lisää merialueen ja joen saaliita. Suuret poikasistu-
tukset ovat tällä hetkellä välttämättömiä Merikarvianjoen vaellus-
kalakantojen olemassaololle. Pelkkä joen oma poikastuotanto ei 
siihen riitä.

Merikarvianjoella on käytössä kalastuslakia suurempi taimenen 
alamitta, 50 cm. Lisäksi kalastajien pitää vapauttaa syysrauhoituk-
sen aikaan kaikki lohi- ja taimennaaraat. Jokialueella on kahden 
lohikalan päiväkiintiö sekä suosituksena päästää kaikki luonnon-
lohikalat takaisin jokeen ja ottaa niiden sijaan ruokakalaksi kir-
jolohta. Vastuullinen kalastaja suosii väkäsettömiä koukkuja ja 
välttää talvisin ja aikaisin keväällä kahlaamista sorapohjalla, ettei 
lohikalojen mäti vahingoitu.

Lankosken alajuoksua

Puukoski
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Vastuullisen kalastajan painajaisuni

Jätä roskat pitkin jokivarsia. Kyllä ne joku siivoaa. Aja autolla yksi-
tyisten pikkuteillä ilman lupaa ja parkkeeraa mihin huvittaa. Tallo 
viljapeltoja, kaada lehmien aitauksia ja jätä aitausten veräjät auki, 
tee nuotio minne vaan ja revi pystyssä olevista koivuista tuohta 
sytykkeiksi. Kalastele yksityisten talojen ja mökkien pihapiirissä.

Miehitä tuntikausiksi se parhaaksi tietämäsi kalapaikka. Jos näet, 
että kalastaja suunnista kohti kalapaikkaa, kiilaa hänen eteensä ja 
aloita heittely. Älä anna neuvoja joelle ensi kertaa saapuville tai 
muille harrastuksen alkutaipaleella oleville. Näin säilytät saama-
miehen maineen. 

Pyri aina saamaan mahdollisimman paljon saalista, ja jos onnistut 
niin piilota lupakiintiön ylittävät ja alamittaiset kalat valvojilta ja 
muilta kalastajilta. Täytyyhän kotiväen ja tuttavien nähdä kuinka 
taitava kalastaja olet.

Laiminlyö jokiluonnon ja kalojen ymmärrys ja pidä saalisodotuk-
sesi epärealistisen korkeana. Kun yrität lohta tai taimenta ja saat-
kin kirjolohen, niin vetäise kala rantaan tuhahtaen ”taas pullalo-
hi”! Jätä kala kitumaan ilman tainnutusta ja verestystä. Perkaat sen 
sitten ehkä kotona tai laitat sellaisenaan pakkaseen. Sieltä se sitten 
siirretään roskiin, kun pakastinta sulatetaan seuraavana vuonna.

Ole kalalla pinna kireänä ja ajattele vain saalista. Jos et saa kalaa tai 
saat vähemmän kuin muut, niin vika on joessa, muissa kalastajissa 
tai vähintäänkin välineissä ja oikean vieheen tai perhon puuttu-
misessa.

Älä osta kalalupaa, silläkin rahalla voi ostaa vaikka vieheitä. Ole 
vapaamatkustaja, jonka harrastuksen toiset kalastajat kustantavat.

Riko kaljapullot rantakiviin. Veistele puukolla taukopaikkojen 
pöytiä ja tuoleja. Ikuista nimikirjaimesi laavun hirsiseinään ja pot-
kaise roska-astia nurin, koska et saanut kalaa.

Älä koskaan vapauta takaisin jokeen yhtään saamaasi kalaa. Vaik-
ka kalasi jäisi syömättä, niin onhan sekin parempi, kuin että joku 
toinen saisi ne. Ainakin kalakiintiön verran on kaloja tapettava. 
Tai enemmän, sillä muistathan senkin kerran, kun et saanut kiin-
tiötä täyteen, sen korjaat tällä reissulla, vaikka sitten alamittaisilla 
kaloilla.

Älä koskaan kalassa ollessasi ajattele asioita muiden kalastajien tai 
luontokappaleiden kannalta. Minulle kaikki ja heti.

Olemme kaikki samassa veneessä ja meidän jokaisen omat 
toimet vaikuttavat siihen, kuinka mieluista meidän on kerta 
toisensa jälkeen palata rakkaan harrastuksen pariin tutulle 
kotijoellemme.

Jos nämä kuvaukset kertovat asioista, joista et pidä tai ainakin 
ne saavat sinut miettimään aikaisempien asenteiden ja tekojen 
mielekkyyttä, niin toivotamme sinut liittymään Merikarvian-
joen vastuullisten kalastajien kasvavaan joukkoon.
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Merikarvianjoki kiemurtelee keskustan kupeessa.
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Merikarvianjoen tietoja löydät internetistä mm. 

www.merikarvia.fi/merikarvianjoki

www.lankoski.com

www.riverside.fi

www.saalistasatakunnassa.net

Majoituskohteiden varaukset tehdään mökinvuok-

raajilta. Internetistä tietoja osoitteista: 

www.saalistasatakunnassa.net,

www.merikarvianmatkailu.fi ja 

www.merikarvia.fi/merikarvianjoki

Järjestetyt kalastusmatkat:

Riverside Nature Oy, www.riverside.fi

P. 0400 447 162 tai 0400 214 626 Mika Pitkänen

Lankosken Mylly, www.lankoski.com

P. (02) 551 4191

Kalastuslupien myynti:

Köffi Lankoskella, 8-tie  p. (02) 5511 4191

Seo Tuorila, 8-tie  
p. (02) 6311 900

Kapun Lohi , 8-tie  
p. 0400 469 902

R-kioski, Merikarvian keskusta p. (02) 5512 011

Kalastustarvike Närvänen, Pori p. (02) 632 5589

Kalastuslupien hinnat ym. ajankohtaisia tietoja löy-

tyy osoitteista: www.merikarvia.fi/merikarvianjoki, 

www.lankoski.com ja  www.riverside.fi

Jos internetosoitteiden tiedot eivät riitä tai haluat 

keskustella henkilökohtaisesti puhelimella:

Merikarvianjoen toiminnanjohtaja 

Mika Pitkänen p. 0400 214 626

Lankosken Köffi, lupamyynti, 

infopuhelin p. (02) 551 4191

Merikarvian kunta, yleisneuvonta p. (02) 540 333

                  
   www.merikarvia.fi/merikarvianjoki
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