AURAJOKI

AURAJOEN
SYVYYSKARTTA

Aurajoki virtaa lounaisessa Suomessa 70 kilometrin matkan
Oripään, Pöytyän, Auran, Liedon ja Kaarinan kautta Turkuun.
Aurajokilaakso on valtakunnallisesti arvokas
kulttuurimaisema. Kulttuurimaiseman arvo perustuu pitkään
asutukseen ja viljelykulttuuriin. Pitkään kestäneestä
asutuksesta kertovat uhrikivet, kalmistot, linnavuoret ja muut
esihistorian jäänteet sekä vanhat kylämiljööt.
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SILTA
RAUTATIE

Turussa Aurajoki on keskeinen osa kaupunkikuvaa ja
kaupungin vetovoimaa. Monet matkailukohteet, historiallinen
Turun keskusta sekä tapahtumatarjonta keskittyvät
jokivarteen. Joen tervehdyttyä ja määrätietoisen
kehittämistyön tuloksena puitteet joen virkistyskäytölle ovat
myös tuntuvasti parantuneet.
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SYVYYSTIETO
Keväällä 2002 selvitettiin pienimuotoisen vesiliikenteen
ulottamista Aurajoella Turun ydinkeskustan ulkopuolelle.
Selvitystyön tuloksena valmistui Aurajoen syvyyskartta Turun
Kirkkosillan ja Halistenkosken välille.

Kartoitustyön teki Navigeo Oy ja työhön saatiin tukea
Ålandsbankenin luontotilibonustuotosta.
Syvyystieto hyödyttää vesiliikenteen suunnittelun lisäksi
myös joen muuta virkistyskäyttöä, kuten melontaa ja
kalastusta.

MELONTAA
AURAJOELLA
Aurajoki tarjoaa kulttuurimaisemineen, koskineen,
luontokohteineen ja nähtävyyksineen mielenkiintoisen
retkimelontakohteen, joka on lisäksi helposti saavutettavissa.
Jokivarressa melojia palvelevat viitoitetut polut, joita käyttäen
kosket on turvallista ohittaa. Aurajoen melontareitistä on
saatavissa opaskartta.
Lisätietoa jokimelonnasta saa Aurajoen opastuskeskuksesta,
jossa toimii myös kanoottivuokraamo. Halistenkoskella
melontaretkelle voi lähteä sekä padon ylä- että alapuolelta,
jossa liikkeellelähtöä ja rantautumista helpottavat
melontalaiturit ja portaat.
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HALISTENKOSKEN
VIRKISTYSKALASTUSALUE

KOROISTENNIEMI
Piispanistuin siirtyi 1200-luvulla Nousiaisista
silloiseen "turkuun", kauppapaikalle
Koroistenniemeen Aurajoen ja Vähäjoen välissä.
Hyvin pian kuitenkin ryhdyttiin rakentamaan
tuomiokirkkoa suositummaksi tulleen
kauppapaikan lähelle Unikankareen mäelle Turun
Tuomiokirkon nykyiselle paikalle.
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Halistenkosken virkistyskalastusaluelle voi lunastaa
koskikalastukseen oikeuttavia kalastuslupia. Lupia myyvät
Aurajoen opastuskeskuksen lisäksi kalastustarvikeliikkeet
Turussa. Koskialueella luvallisia kalastusmuotoja ovat perhoja viehekalastus. Suvantoalueella voi onkia
jokamiehenoikeudella.

Koroistenniemessä on nykyään nähtävissä 1200luvun piispankirkon kiviperustuksia sekä valkoinen
muistoristi. Koroistenniemen muinaismuistoaluetta
hoitaa Museovirasto. Piispanlinnan raunioiden
lisäksi alueella tavataan joitakin arvokkaita
kasvilajeja, mm. soikkoratamo.

AURAJOEN
OPASTUSKESKUS
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Vuonna 1832 reakennetussa myllärintalossa toimii
nykyisin Aurajoen opastuskeskus. Opastuskeskuksesta
saa tietoa Aurajoesta, retkimelonnasta ja kalastuksesta.
Myllärintalossa on näyttelyitä, kahvio, kokoontumistilat
sekä kanootti- ja polkupyörävuokraamo.
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Aurajoen elpyminen ja kalaistutukset ovat tuoneet taimenen
ja lohen takaisin vanhaan lohijokeen. Aurajoki on kalastoltaan
muutenkin rikas. Kaikkiaan joessa on havaittu 36 kalalajia
sekä ympyräsuisiin kuuluvat nahkiainen ja pikkunahkiainen.

LISÄTIETOJA
Aurajokisäätiö
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Aurajoen opastuskeskus

Aurajoen taimen- ja lohikantoja vahvistetaan istutuksilla.
Kaksivuotisia merivaellukselle suuntaavia taimenpoikasia,
smoltteja, istutetaan vuosittain n. 30 000 kpl Aurajoen
alajuoksulle.

Myllärintalo
Valkkimyllynkuja 2
20540 Turku
Puh: (02) 2623 442
aurajokisaatio@aurajoki.net
www.aurajoki.net
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Suurimmat joesta pyydetyt lohikalat painavat yli 10 kg.
Meritaimenen ja merilohen ohella joesta pyydetään siikaa.
Tavallisimmat onkijoiden saaliit ovat ahven, lahna, turpa ja
muut särkikalat.

Turun Halistenkoski on alin Aurajoen 11:sta koskesta.
Halistenkoskella Aurajoen veden pinta putoaa 7 metriä 100
metrin matkalla. Virtaus koskessa vaihtelee voimakkaasti
kuivien kausien nollasta tulvakausien vajaaseen 300
kuutiometriin sekunnissa. Koskella on pato, joka turvaa
raakaveden saannin Turun vesilaitokselle.
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Halistenkosken tuntumassa on asuttu jo pitkään.
Varhaisimmat merkit ovat kivikaudelta. Kivikautisten
muinaisjäännösten lisäksi alueelta tunnetaan useita
rautakautisia muinaisjäännöksiä, kuten uhrikiviä. Padon
yläpuolella erottuva Halisten ryhmäkylä muodostui jo
keskiajalla. Joen avoimena säilyneet ranta-alueet ovat osa
Aurajoen valtakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa.
Koskivoimaa on Halisissa hyödynnetty jo keskiajalla.
Varhaisin maininta myllyistä on vuodelta 1352. Jauhomyllyjen
ohella alueella oli 1700- ja 1800 -luvuilla mm. veran
vanutuslaitos, luujauhomylly, väritehdas ja saha. Viimeinen
mylly paloi vuonna 1942.
Myllyjen ohella Halistenkoskella toimi myös
kruununkalastamo, josta on mainintoja ensimmäisen kerran
Turun linnan tileissä vuonna 1552.
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