Tervetuloa Latokartanonkoskelle!
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Kiskonjoen hienoin koski löytyy täältä Latokartanonkoskelta Kiskonjoen eteläosasta. Putouskorkeutta koskessa
on parhaimmillaan lähes 16 metriä. Kosken kuohut ovat henkeäsalpaavat erityisesti kevät- ja syystulvien aikaan.

info ja pysäköintialue
luontokohde
museokohde

Rantamäki

kanootin nosto- ja laskupaikka
kanootin siirtoreitti 730 m
luontopolku (umpiperät vihreällä)
Perniönjoki

Joenmäki

Kirkkojärvi

Vanhakartano

Kiskonjoki

Liikuthan vain karttaan merkityillä luontopoluilla
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© Varsinais-Suomen ELY-keskus
© sisältää Maanmittauslaitoksen taustakarttarasterin 01/2018 aineistoa

Laukanlahti

Latokartanonkoski
Kiskonjoki Natura 2000 - alue
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(c) Varsinais-Suomen ELY-keskus 2017
(c) Sisältää Maanmittauslaitoksen
Maastotietokannan 02/2018 aineistoa

Olet tässä

Pruukki

Kiskonjoki
Kiskonjoki saa alkunsa Kirkkojärvestä ja laskee Saaristomereen
Perniön ja Särkisalon kuntien rajalla. Kiskonjoki (1047 km2)
virtaa kulttuurimaisemien, luonnontilaisten osuuksien ja metsien läpi Varsinais-Suomen ja Uudenmaan rajaseudulla. Osa
Kiskonjoesta kuuluu osaksi Natura 2000 -aluetta.

Luontopolkujen kunnossapito
Latokartanonkosken luontopolkuja ja rakenteita on kunnostettu Salon luonnonsuojeluyhdistyksen, Näsen kartanon
ja Salon kaupungin toimesta vuosina 2015 ja 2016. Polkuja
kehitetään osana Freshabit Life IP -hanketta Varsinais-Suomen
ELY-keskuksen toimesta ja kunnostustyöt aloitettiin 2017. Kunnossapitoasioissa ota yhteyttä Varsinais-Suomen ELY-keskukseen, Freshabit Life IP -hanke.
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Ohjeita alueella liikkumiseen

Guidelines for the area

• Huomioithan arvokkaan luonnon, joten käytäthän
vain karttaan merkityjä luontopolkuja

• Please be aware of the valuable nature and stay
on the marked paths

• Tulenteko ja leiriytyminen alueella ovat kiellettyjä

• Fire making and camping are not allowed in the
nature conservation area

• Jätäthän alueen siistiksi ja viet roskat mukanasi,
- Kiitos!
Kalastus luvanvaraista ja rajoitettua alueella
(Kalastuslaki 8§. Tiedustelut kalastusluvista:
Riverkeepers Oy, p. 040 078 7193 (28.2.2019 saakka)

Lisätietoa
FRESHABIT LIFE IP: www.metsa.fi/freshabit
Lounais-Suomen joet: www.ymparisto.fi/freshabit-lounais-suomi
Information in english you can find through QR code and webpages

Lajisto
Luontoarvoiltaan Kiskonjoki on monimuotoinen, ja siellä
viihtyvät myös uhanalaisia lajeja kuten vuollejokisimpukka.
Vesistö on kalataloudellisesti arvokas ja joki on merkittävä
kutualue lohelle, taimenelle, vimpalle ja siialle. Muita alueen
luontoarvoja edustavia lajeja ovat saukko, lepakot, kuningaskalastaja ja koskikara. Lehtomaiset metsät sekä tulvaalueiden tervalepikot tekevät alueesta monimuotoisen ja
merkittävän luontokohteen.

Luontopolut
Latokartanonkosken luontopolut lähtevät pysäköintialueelta
kohti myllyn rauniota. Polku kulkee Latokartanonkosken
etelä- ja pohjoispuolella ylittäen joen siltoja pitkin kaksi
kertaa. Polku palaa koskelta takaisin lähtöpaikalle ja jatkaa
pellon reunalla. Osa poluista on umpiperiä, joista paluu
polulle kulkee samaa reittiä takaisin.
Luontopolut kiertävät luonnonsuojelualueella Metsähallituksen ja osin yksityisillä mailla muodostaen noin 1,7
kilometriä pituisenhelppokulkuisen reitin. Reitin varrella on
tietoa alueen historiasta ja luonnosta. Joella voi harrastaa
myös melomista. Kanoottien siirtoreitti on merkitty karttaan.

Niemelä

0

Kulttuurin jäljet
Latokartanonkoskelta löytyy paljon merkkejä asutuksesta
ja toiminnasta eri vuosisadoilta. Kosken voimalla on pyöritetty myllyjä, sahaa, ruukkia, vasarapajaa ja paikalla on ollut
viinanpolttimo. Vuonna 1805 rakennetun Näsen kartanon
mylly lopetti toimintansa vuonna 1962. Rauniota voi ihailla
myllysillalta. Patoa on kunnostettu kalojen vaelluksen
mahdollistamiseksi 2000-luvun alussa.

Viihtyisiä ja elämyksellisiä hetkiä
upean kosken maisemissa!
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• And remember to take garbage with you, thank you!
Fishing is restricted. Ask for licence:
Riverkeepers Oy, p. 040 078 7193 (until 28.2.2019)
Puhelin / telephone: 112
Hätätilanteessa koordinaatit:
Emergency coordinates:

P 60° 7,812’ & I 23° 9,363’
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