
��������
��	
���
��	����

���������

����



������	





���������������
��������� 1

AURAJOEN
KEHITTÄMISOHJELMA
2001-2006

AURAJOKISÄÄTIÖ 2002



2

AURAJOEN KEHITTÄMISOHJELMA 2001-2006

JULKAISIJA Aurajokisäätiö
KIRJOITTAJA Martti Komulainen & työryhmä
KUVAT Juha Kääriä (LK), Martti Komulainen (MK), Ilpo Haahtela (IH),

Arto Katajamäki (AK), Jyrki Matikainen (JM),
Laura Suhonen (LS), Turun maakuntamuseo (TMM)

TAITTO Laura Suhonen
PAINOPAIKKA Karhukopio, TURKU 2002
ISBN 951-98533-3-2

SISÄLTÖ
2  VISIO ...............................................................................................................................................5

3 KEHITTÄMISOHJELMAN TAVOITTEET ..............................................................................7

4 AIKAISEMMAT AURAJOKEA KOSKEVAT KEHITTÄMISSUUNNITELMAT
   JA NIIDEN TOTEUTUMINEN ....................................................................................................9

5 AURAJOEN KEHITTÄMISHANKKEET ...............................................................................12

6 ALUETTA KOSKEVAT SEUTU- JA YLEISKAAVAT.........................................................14

7 KOHDEALUEEN KUVAUS.......................................................................................................16
7.1 Aurajoen kulttuurimaisema......................................................................................16
7.2 Aurajoen vesistöalue..................................................................................................19
7.3 Aurajokilaakson luonnonympäristö.....................................................................21
7.4 Veden laatu......................................................................................................................25
7.5 Väestö ja elinkeinorakenne.......................................................................................33

8 AURAJOEN KEHITTÄMISEN VAHVUUDET,
HEIKKOUDET, MAHDOLLISUUDET JA UHAT....................................................................34

9 AURAJOEN KEHITTÄMISOHJELMA  ................................................................................36
9.1 Aurajoki ekologisesti terveeksi: tavoitteena vesien hyvä tila .....................36
9.2 Aurajoen kulttuurimaisema kunniaan..................................................................42
9.3 Monimuotoisesta jokiluonnosta viihtyvyyttä....................................................48
9.4 Aurajoesta virkistystä.................................................................................................55
9.5 Kulttuuri ja luonto jokimatkailun vetovoimatekijä...........................................60
9.6 Yhteinen jokemme:
    asennemuokkausta ympäristökasvatuksella ja tiedotuksella........................62

10 YHTEYS MUIHIN ALUETTA KOSKEVIIN OHJELMIIN .................................................66
10.1 Alueelliset toimintaryhmät......................................................................................66
10.2  Maakunnalliset ja seutukunnalliset kehittämisohjelmat............................67

11 OHJELMAN TOTEUTTAMINEN..........................................................................................69

12 VIITTAUKSET .............................................................................................................................. 71

13 OHJELMAA TOTEUTTAVAT HANKKEET ......................................................................... 73

LIITTEET ............................................................................................................................................. 76



������	





���������������
��������� 3

ESIPUHE

Mitä kaikkea Aurajoki merkitsee? - arvokasta kulttuurimaisemaa, Suomen var-
haisten asuttajien maahan kätkettyjä viestejä, kristinuskon maihinnousua, kansal-
lista kulttuuriperintöä. Varsin monille se on kuitenkin arkinen elementti ja merkit-
see kasteluvesilähdettä ja tutuksi tullutta sameaa uomaa keskellä tuttua maise-
maa.

Viime vuosina Aurajoki on alkanut enenevässä määrin merkitä myös kohdetta,
jonka äärelle tullaan virkistymään ulkoilun, melonnan ja kalastuksen parissa. Myös
jokeen tukeutuva tai Aurajokea jollain tavoin hyväksikäyttävä matkailu on idul-
laan. Useita kulttuurikohteita on kohennettu ja avattu yleisölle.

Aurajoen kehittämistoimintaa käynnisteltiin ylikunnallisella tasolla 1980-luvun lo-
pulla. Runsaan vuosikymmenen ajan toteutettu kehittämistoiminta on vähäisillä
resursseilla saanut näkyvää aikaan varsinkin tiedotusrintamalla. Tiedotus- ja valis-
tustoiminnalla sekä julkaisuilla on osaltaan tuotu Aurajoen kulttuuri- ja luontoarvo-
ja esiin. Osansa arvostuksen kasvussa on ollut myös joen yleisellä tervehtymisellä,
ainakin joillakin mittareilla mitattuna. Kehittämistoiminta on painottunut tiedotus-
ja valistustoiminnan ohella Aurajoen kulttuuri- ja luonnonympäristön perusselvi-
tyksiin. Myös kalastuksen ja muun virkistystoiminnan ympärillä on tehty aktiivista
kehittämistyötä. Inventoinnit ovat tuoneet tarvittavia lähtötietoja muulle kehittä-
mistoiminnalle. Toisaalta tiedotus ja valistus ovat olleet paikallaan tilanteessa, jos-
sa menneiden vuosikymmenten muistot haisevasta joesta ovat painaneet joen ar-
vostuksen pohjamutiin.

Kun Aurajoen kehittämistoiminta on ehättänyt teini-ikään, on tarpeen tehdä tilan-
nekatsaus siihen mitä on saatu aikaan ja mihin suuntaan pitäisi edetä. Näistä tar-
peista lähtien Aurajokisäätiö - jokivarren kuntien, Maataloustuottajain Varsinais-
Suomen liiton ja Lounais-Suomen Kalastusalueen perustama yleishyödyllinen yh-
teisö - käynnisti Aurajoen kehittämisohjelman laatimisen alkuvuodesta 2001. Pro-
sessi alkoi kuitenkin jo aiemmin, v. 1998, jolloin järjestettiin maakunnan kehittämis-
rahan turvin Aurajoen kehittämisseminaari Liedossa. Seminaarin jälkimmäisenä
päivänä työryhmät työstivät pohjaa kehittämisohjelmalle laatimalla eri aihepiirien
swot-analyysejä (vahvuudet-heikkoudet-mahdollisuudet-uhat), kehittämistavoitteita
ja toimenpiteitä.

Käsillä oleva, laatuaan ensimmäinen Aurajoen kehittämisohjelma on keskeiseltä
sisällöltään Aurajoen kestävän kehityksen ohjelma. Aurajoen veden laatu on tär-
kein Aurajoen tulevaisuutta määrittävä tekijä. Laatu on kohentunut ja asumajäte-
vedet puhdistetaan kunnallisissa puhdistamoissa. Myös maatalouden päästöissä
on tapahtunut edistystä. Ympäristötukitoimien vaikutukset näkyvät vain tuskastut-
tavan hitaasti. Paljon on vielä saavuttamattakin: vain n. 11 % suojavyöhyketar-
peesta on toteutunut Aurajoen vesistöalueella. Koska veden laadun kohentuminen
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on keskeinen reunaehto Aurajoen kehittämiselle, kulkee veden laadun parantami-
nen punaisena lankana läpi koko ohjelman. Myös muut kestävän kehityksen ulot-
tuvuudet, sosiaalinen ja kulttuurinen, saavat merkittävän sijan ohjelmassa Aura-
joen kulttuuriympäristön hoitoa koskevassa osassa.

Varsinainen ohjelman kirjoitustyö, taustamateriaalin keruu ja analysointi sekä tait-
to toteutettiin Varsinais-Suomen TE-keskuksen alueellisen maaseutuohjelman
(VALMA)-osarahoittamassa projektissa “Aurajoen kehittämisohjelma 2005”.
Ohjelmaluonnoksen laati Aurajokisäätiön toiminnanjohtaja Martti Komulainen, joka
toimi myös työryhmän sihteerinä. Hankkeen ohjausryhmän muodostivat Liedon
kunnanjohtaja Sauli Ahopelto (puheenjohtaja), isännöitsijä Arto Katajamäki Lou-
nais-Suomen Kalastusalueelta, ylitarkastaja Soilikki Franssila Lounais-Suomen
ympäristökeskuksesta, intendentti Maarit Talamo-Kemiläinen Turun maakunta-
museosta ja Ville Reunanen Maataloustuottajain Varsinais-Suomen liitosta. Hank-
keen valvojana toimi Tuula Suvanto Varsinais-Suomen TE-keskuksesta. Myöhem-
min työryhmää täydennettiin siten, että uusiksi jäseniksi valittiin asiamies Juha
Kääriä Aurajokisäätiöstä, ylitarkastaja Pirkko Valpasvuo-Jaatinen Lounais-Suo-
men ympäristökeskuksesta sekä Markku Roto Varsinais-Suomen liitosta. Satu Ojala
Turun Ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opintolinjalta avusti tausta-ai-
neiston keräämisessä.

Aurajoki on ajan virta. Eri aikojen ihmiset ovat jättäneet ja jättävät merkkejä mai-
semaan ja jokeen. Osa ihmisen toimista rikastuttaa jokea ja maisemaa. Kulttuuri-
maisema on alati muuttuva kokonaisuus, mutta muutos pitää olla hallittua ja ennen
muuta yhdessä mietittyä. Ulkoa ja ylhäältä päin annettujen ja saneltujen kehittä-
misstrategioiden ja toimintaohjelmien aika on ohi. Ilman laajapohjaista jokivarren
asukkaiden mukanaoloa Aurajokea koskevassa suunnittelussa ja kehittämistoimin-
nassa, käsillä olevalla ohjelmalla ei ole kestävää pohjaa. Asukasosallistuminen onkin
keskeinen haaste.

Työryhmä toivoo, että ohjelma toimisi keskustelunavaajana Aurajoen kehittämi-
selle entistä viihtyisämmäksi asuin- ja elinympäristöksi, missä ihminen ja luonto
jatkaisivat vuosituhantista vuoropuheluaan ympäristöä rikastuttavalla tavalla, luo-
den ympärilleen moni-ilmeistä maisemaa, luonto- ja kulttuurielämyksiä ja virkis-

tystä.

Turussa 30.5.2002

Sauli Ahopelto Soilikki Franssila Maarit Talamo-Kemiläinen

Ville Reunanen Arto Katajamäki Martti Komulainen

Markku Roto Juha Kääriä Pirkko Valpasvuo-Jaatinen
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Aurajoen ekologinen monimuotoisuus ja ar-

vokkaiden luonnon erityispiirteiden säilyminen

on turvattu jokiluonnon ennallistamistoimin-

nalla, suojelukohteilla ja luontoarvot huomioi-

valla maankäytöllä sekä maa- ja metsätalou-

della. Jokeen tuleva ja joen merialueelle kul-

jettama ravinnekuormitus on ratkaisevasti

vähentynyt eikä haitallisia sinileväesiintymiä

enää havaita vähävirtaamaisina aikoina.

Laajat suojavyöhykealueet ja kosteikot pidät-

tävät tehokkaasti pelloilta tulevia ravinneva-

lumia. Pelloilla on myös siirrytty yhä enem-

män kevennettyihin muokkausmenetelmiin.

Asumajätevesien kuormitus on pienentynyt

tehokkaaseen puhdistustulokseen ja tehok-

kaaseen typenpoistoon pystyvien puhdista-

moiden sekä haja-asutuksen uusien jätevesi-

ratkaisujen myötä. Hygieenisiä haittoja ei

enää esiinny ja jokivesi on yläjuoksullakin

hygieenisesti hyvälaatuista.

Hyvä veden laatu mahdollistaa joen vilkkaan

ja monipuolisen virkistyskäytön. Lisää kalas-

tusalueita on perustettu yläjuoksun luonnon-

kauniille koskialueille. Joki on paikallisten

asukkaiden suosiossa onkipaikkana. Muual-

ta tuleville on tuotettu kalastusmatkailupaket-

teja, jotka sisältävät välinevuokrauksen, opas-

palvelut, majoituksen ja ruokailun. Melonta

on myös vilkastunut. Melojia palvelevat use-

at jokivarren kanoottivuokrauspisteet, koski-

alueiden ohituspolut laitureineen, levähdys- ja

leirintäpaikkoineen sekä oheispalveluineen,

joihin kuuluvat majoitus-, ruokailu- ja opas-

palvelut. Aurajoen melontareitistä on muo-

dostunut valtakunnallisestikin tunnettu retki-

2
VISIO

JK
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melontakohde, jossa melojien tarpeet niin ve-

siuoman, rantautumispaikkojen kuin oheis-

palvelujenkin suhteen on laajasti huomioitu.

Aurajoki lähiympäristöineen on suosittu ulkoi-

lukohde jokivarren asukkaiden keskuudessa.

Ulkoilijoille on rakennettu rannoille luontopol-

kuja, levähdyspaikkoja ja näkötorneja, joista

avautuu kauniita näkymiä jokilaaksoon. Eri-

tyisesti koskipaikat ovat suosiossa. Koskialu-

eille tullaan viihtymään mm. kalastuksen

merkeissä.

Aurajoen kulttuuriympäristöä hoidetaan van-

hoja rakennuksia kunnostamalla. Vanhaa joen

hyötykäyttöä esitellään museoiduissa mylly-

rakennuksissa. Siellä täällä on säilytetty ak-

tiivisella hoitotyöllä laidunnuksen muovaamia

perinneympäristöjä, kuten laidunniittyjä ja

puustoisia hakamaita muistoina vanhasta

maanviljelyperinteestä. Muuallakin ketokas-

villisuutta on suojeltu hoitamalla pientareita

sekä peltojen ja metsien reunoja. Puuryhmät,

yksittäiset maisemapuut ja pensaikot tuovat

vaihtelua peltomaisemaan. Jokivarteen on

myös perustettu puustoisia saarekkeita suo-

javyöhykkeiksi ja maiseman elävöittäjiksi.

Laajat suojavyöhykkeet ja kosteikot laskuoji-

en suualueilla elävöittävät maisemaa ja ovat

monien eliölajien viihtymisen kannalta tärkeitä

saarekkeita peltomaisemassa. Aktiivinen vil-

jely ylläpitää kulttuurimaisemaa ja luo siihen

elävän leiman.

Jokeen liittyviä perinteitä on taltioitu haastat-

telemalla myllyaikoina eläneitä ihmisiä. Pe-

rinnetietoon pohjaavat julkaisut ja tapahtumat

ylläpitävät perinteitä ja vahvistavat kotiseu-

tuhenkeä.

Aurajoki luontokohteineen, koskialueineen ja

virkistysmahdollisuuksineen on vakiinnuttanut

asemansa jokivarren koulujen opetuskohtee-

na. Joen äärelle tullaan retkeilemään ja teke-

mään projektitöitä eri oppiaineiden parissa.

VISIO
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Koko EU:n tasolla on korostettu useissa yh-

teyksissä alueellisuutta ja paikallisuutta. Myös

valtakunnallisella tasolla paikallisuus korostuu

monissa kehittämisohjelmissa. Aurajoen ke-

hittämisohjelma lähtee näistä, paikallisuutta,

lähiluontoa, lähivirkistystä, kotiseutuarvoja

korostavista painotuksista. Kehittämisohjel-

man tavoitteena on luoda suuntaviivoja Au-

rajoen vesistöalueen kehittämiselle siellä asu-

vien ihmisten asuin- ja elinympäristönä eko-

logisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kult-

tuurisesti kestävällä tavalla.

Aurajoen kehittämisohjelman lähtökohtana on

Aurajoen luonnon- ja kulttuuriympäristön hoi-

taminen ja kehittäminen kestävän kehityksen

periaatteita noudattaen. Ohjelman keskeinen

sisältö ja tavoite on edistää kestävän kehi-

tyksen toteutumista Aurajoen vesistöalueel-

la. Keskeinen tavoite on Aurajoen ja koko

vesistöalueen hyvä ekologinen tila, joka

luo toimintaedellytykset muulle kehittämistoi-

minnalle ja heijastuu myös Turun edustan me-

rialueen tilaan.

Ekologinen kestävyys tarkoittaa Aurajoen

hyvää ekologista tilaa, jossa Aurajokeen tu-

leva ja joen merialueelle kuljettama kuormi-

tus on mahdollisimman vähäistä. Hyvä eko-

loginen tila luo edellytykset vesistön eliöyh-

teisöjen hyvinvoinnille ilman minkään luon-

taisesti jokeen kuuluvan eliöryhmän, kuten si-

nilevien haitallisen runsasta esiintymistä. Eko-

loginen kestävyys tarkoittaa myös, että jo-

keen luontaisesti kuuluvien eliölajien lisään-

tymiselle ei ole esteitä, esim. patoja, jotka

haittaavat lohikalojen kutuvaellusta lisäänty-

misalueilleen. Jokea ympäröivillä maa-alueilla

luonnontalouden kestävyys tarkoittaa moni-

puolista luonnonympäristöä, harvalukuisten

lajien elinympäristöjen turvaamista, luontais-

ten lehtometsiköiden ja myös ihmisen muok-

3
KEHITTÄMISOHJELMAN
TAVOITTEET

MK



8

kaamien lajirikkaiden ympäristöjen säilymis-

tä.

Kestävän kehityksen taloudellinen ulot-

tuvuus tarkoittaa, että Aurajoen vesistöalu-

eella tehtävä toiminta ei vaaranna ihmisten

toimeentulomahdollisuuksia nyt ja tulevaisuu-

dessa. Hyvä ekologinen tila voi ruokkia myös

taloudellisen kestävyyden toteutumista asuin-

ympäristön viihtyvyyden ja arvon kohentuessa

ja esim. matkailuelinkeinon edellytysten pa-

rantuessa.

 Ekologisesti terve Aurajoki ja sen vesistö-

alue lisäävät alueen viihtyvyyttä ja mahdolli-

suuksia monipuoliseen virkistystoimintaan to-

teuttaen sosiaalista kestävyyttä. Osana so-

siaalista kestävyyttä kestävän kehityksen

kulttuuriulottuvuuden huomioonottaminen

vahvistaa paikallisidentiteettiä, “juuria”. Kult-

tuurisesti kestävä Aurajoki kantaa historialli-

sesti rikasta, kerroksista kulttuuriympäristöä,

missä eri aikoina eläneiden ihmisten jäljet

näkyvät moni-ilmeisenä maisemana ja hyvin-

hoidettuna rakennusperintönä.

KEHITTÄMISOHJELMAN TAVOITTEET
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Tähänastiset Aurajokea koskevat yleissuun-

nitelmat ovat painottuneet vesiensuojeluun tai

raakavedenottoon. Eräissä ohjelmissa on si-

vuttu myös virkistyskäyttöä. Sen sijaan ko-

konaisvaltaista suunnitelmaa, jossa olisi tar-

kasteltu kaikkia kehittämisen osa-alueita, ei

ole aikaisemmin tehty.

Sen sijaan erilaisia Aurajoen kulttuuriympä-

ristöä ja luontoarvoja koskevia selvityksiä on

tehty ja inventointitilanne on etenkin Aura-

joen pääuoman kohdalla varsin hyvä.

Turun vesipiirin aloitteesta perustettu Aura-

joen vesiensuojelusuunnittelun neuvottelukun-

ta julkaisi v. 1980 Ehdotuksen Aurajoen

vesiensuojelusuunnitelmaksi (Aurajoen

vesiensuojelusuunnittelun neuvottelukunta,

1980) Suunnitelma on varsin perusteellinen

katsaus Aurajoen veden laatuun ja kuormi-

tustekijöihin. Selvityksessä on lisäksi varsin

yksityiskohtaisia suosituksia vesiensuojelutoi-

menpiteiksi. Monet suosituksista ovat edel-

leen ajankohtaisia.

Ympäristöministeriö asetti v. 1986 työryhmän,

jonka tehtäväksi asetettiin selvittää Aurajoen

tilan parantamista sekä Aurajoen soveltuvuut-

ta jatkossakin toimia raakavesilähteenä. Työ-

ryhmän laatimassa muistiossa (Ympäristömi-

nisteriö, 1987) ehdotetaan lisäveden hankki-

mista, vesilaitoksen veden käsittelyn tehos-

tamista, vaarallisten aineiden riskikohteiden

kartoittamista, kunnallisen vesiensuojelu- ja

jätehuoltovalvonnan tehostamista sekä pikais-

ta suojavyöhykkeiden toteuttamista. Maata-

louden vesiensuojelun osalta mietinnössä kiin-

nitetään huomioita suojavyöhykkeiden lisäk-

4
AIKAISEMMAT AURAJOKEA
KOSKEVAT
KEHITTÄMISSUUNNITELMAT
JA NIIDEN
TOTEUTUMINENALUE

MK
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si mm. lannan varastointiin ja levitysajankoh-

taan sekä ehdotetaan verotuksellisia tukitoi-

mia vesiensuojelutoimien edistämiseksi. Au-

rajokityöryhmän mietinnössä ehdotetaan

myös palkattavaksi vesiensuojeluneuvoja

maatalouskeskukseen.

Osin Aurajokityöryhmän esittämien toimien

sisältö on mukana v. 1995 voimaan tulleessa

EU:n maatalouden ympäristötukijärjestelmäs-

sä. Tukiehdoissa ja myöhemmissä direktiiveis-

sä (nitraattidirektiivi: Kaarikivi-Laine, 1997)

on annettu lannan varastointia ja levitystä sekä

suojavyöhykkeiden toteuttamista koskevia

säädöksiä ja mahdollisuus rahalliseen tukeen.

Tukimahdollisuuksista huolimatta suojavyö-

hykkeiden toteutumisaste on Aurajoen var-

rella vielä erittäin alhainen (n. 12 % tarpees-

ta; Lounais-Suomen ympäristökeskuksen

laskelmat).

Ympäristöministeriön Aurajoki-työryhmän

työskentelyn jatkona valmistui v. 1991 Ym-

päristöministeriön toimeksiantona Vesi- ja

ympäristöhallituksen toimesta Aurajoen ve-

siensuojelua ja jätehuollon tehostamis-

ta koskevat ohjeet (Vesi- ja ympäristöhal-

litus, 1991). Ohjeisto käsittää maataloutta,

metsätaloutta, asutuksen ja teollisuuden jäte-

vesiä sekä kemikaalien varastointia ja kulje-

tusta koskevia ohjeita.

Vuonna 1991 ilmestyi Eija Ketolan laatima

Aurajoen kunnostuksen yleissuunnitel-

ma (Ketola, 1991), joka keskittyi lähinnä kos-

kialueiden virkistyskäytön kehittämiseen ja

kalataloudellisten kunnostustarpeiden selvit-

tämiseen. Selvitys on samalla koskien perus-

inventointi, jossa on tarkasteltu mm. patora-

kenteiden kuntoa ja pohdittu vesiensuojelu-

toimia.

Suunnitelmassa ehdotetaan mm. patojen kun-

nostusta vesimäärän vaihteluiden tasaamisek-

si ja joen virkistyskäyttöarvon kohottamisek-

si. Kalastuksen osalta pidetään tarpeellisena

vesialueiden omistajaselvityksiä ja kalastus-

kuntien järjestäytymistä. Suunnitelmassa esi-

tetään myös suojakaistojen perustamista ra-

vinnevalumien pienentämiseksi sekä suoja-

alueselvityksen tekemistä ongelmakohtien

kartoittamiseksi. Yleisen virkistyskäytön ja

matkailun osalta suunnitelmassa viitataan ul-

koilureitin perustamiseen, jota koskeva aloite

voitaisiin tehdä seutukaavaliitolle.

Suunnitelmassa ehdotetuista toimenpiteistä

Leppäkosken ja Riihikosken patosuunnitelmat

valmistuivat vesioikeudellista lupakäsittelyä ja

AIKAISEMMAT AURAJOKEA KOSKEVAT KEHITTÄMISSUUNNITELMAT

Vuonna 1998 valmistunut melontareitti alkaa Pöytyältä. MK
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patojen toteutusta varten v. 1992. Padot val-

mistuivat v. 2000. Myös kalastuskuntien jär-

jestäytyminen on toteutunut Oripään kuntaa

lukuunottamatta. Aurajoen pääuoman suoja-

vyöhykekeiden yleeissuunnitelmat valmistui-

vat Lounais-Suomen ympäristökeskuksen toi-

mesta v. 2000 (Koivisto ja muut, 2000b; Koi-

visto ja muut, 2000c; Koivisto ja muut, 2000a)

ja suojavyöhykkeiden toteuttaminenkin on

lähtenyt käyntiin hyvin EU:n maatalouden eri-

tyisympäristötukijärjestelmän kautta vaikka-

kin toteutumisaste on edelleen hyvin alhai-

nen.

Suunnitelmassa viitataan ulkoilureitteihin, jois-

ta on valmistunut Aurajoen pyöräilyreitti v.

1998 Aurajokisäätiön, Varsinais-Suomen lii-

ton sekä jokivarsikuntien toimesta. Lisäksi on

toteutettu Pöytyältä alkava Aurajoen melon-

tareitti osana EU:n Leader II -ohjelmaan kuu-

luvaa Aurajoen melontareitin kehittämishan-

ketta. Melontareitti koskialueiden ohituspol-

kuineen valmistui v. 1998.

Aurajokea koskevia mainintoja on myös

useissa muissa suunnitelmissa ja kehittämis-

ohjelmissa. Vesiensuojelua koskevista suun-

nitelmista Aurajokea on käsitelty lyhyesti

Varsinais-Suomen vesien käyttöä ja hoi-

toa koskevassa suunnitelmassa (Turun

vesi- ja ympäristöpiiri, 1990).

Lähinnä elinkeinoihin ja maaseudun kehittä-

miseen kohdentuvia kehittämisohjelmia on

käsitelty luvussa 10.
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Aurajoen luonnon- ja kulttuuriympäristöön,

virkistyskäyttöön, jokivarren matkailukohtei-

siin ja ympäristövalistukseen liittyvää hanke-

toimintaa on ollut käynnissä runsaat 10 vuot-

ta. Laajempi ylikunnallinen Aurajoki-yhteis-

työ käynnistyi 1980-luvun lopussa, kun joki-

varren kunnat, maataloustuottajat ja silloinen

vesipiiri perustivat Aurajoen kunnostustyöryh-

män. Työryhmän puitteissa valmistui Aura-

joen koskialueiden kunnostuksen yleissuun-

nitelma ja suunnitelmat Leppäkosken, Riihi-

kosken ja Kärpijoenkosken patojen uusimi-

sesta. Työryhmän ydin jatkoi sittemmin toi-

mintaansa v. 1993 perustetussa Aurajokisää-

tiössä. Aurajokisäätiö on jatkanut hanketoi-

mintaa ja painottunut etenkin tiedotus- ja va-

listustyöhön.

EU:n myötä rahoitusmahdollisuudet Aurajoen

kehittämishankkeidenkin osalta kasvoivat.

Tämä näkyy hanketoiminnan selvänä vilkas-

tumisena 1990-luvun puolivälissä. Aurajokeen

liittyviä kehittämishankkeita vv. 1990-2001 on

eritelty liitetaulukossa 1. Kymmenvuotisjak-

solla lukumääräisesti eniten hankkeita on koh-

distunut jokivarren matkailukohteiden kehit-

tämiseen. Markkamääräisesti eniten resurs-

seja on käytetty perusinventointeihin, kuten

luontoselvityksiin, muinaisjäännösinventointei-

hin ja rakennetun ympäristön inventointeihin.

Myös erilaista tiedotus- ja valistushanketoi-

mintaa on ollut paljon.

Taulukon 1 luokka “muut” käsittää Riihi- ja

Leppäkosken patohankkeet, jotka sisältävät

sekä virkistyskäyttöön, että vesiensuojeluun

liittyviä elementtejä. Myös  virkistyskäytön,

etenkin kalastuksen kehittämiseen on käytetty

varsin tuntuvasti resursseja.

Kehittämistoiminnan alkuvaiheessa voimakas

panostus perusselvityksiin on perusteltua,

5 AURAJOEN
KEHITTÄMISHANKKEET
vv. 1990-2001
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koska kaikki kehittämistyö edellyttää vank-

kaa pohjatietoa. Kuten jäljempänä on osoi-

tettu, perustiedoissa on silti vielä aukkoja.

Etenkin koko vesistöaluetta ajatellen sivujo-

kien inventointitilanne niin veden laadun seu-

rannan kuin luonto- ja maisemaselvitysten-

kin osalta on huono.

Vaikka kaikki Aurajoen kehittämisen osa-alu-

eet kattavaa kehittämisohjelmaa ei ollutkaan

laadittu, kehittämistoiminnassa on korostunut

inventointitarve sekä tiedotus ja valistus. Näillä

toimilla on saatu huomattavasti uutta tietoa

Aurajokilaakson kulttuuriympäristön arvosta.

Voimakkaalla tiedotustoiminnalla on toisaal-

ta saatu herätettyä asukkaiden mielenkiintoa

Aurajokea kohtaan. Samalla varmaan myös

asenneilmasto on muuttunut entistä suojelu-

myönteisempään suuntaan.

Merkillepantavaa on, että Aurajoen “suurien

teemojen”, kuten maisemanhoidon ja vesien-

suojelun ympärillä on ollut erittäin vähän han-

ketoimintaa. Jatkossa hanketoimintaa tulee

painottaa tähän suuntaan. Yleisestikin han-

ketoimintaa leimaa hajanaisuus. Tämä joh-

tuu tietenkin lähinnä siitä, ettei kokonaisoh-

jelmaa Aurajoen kehittämisestä ole laadittu.

Kokonaisuutena rahallinen panostus Aurajoen

kehittämiseen on ollut melko vaatimattomal-

la tasolla. Resursseihin nähden kuitenkin on

saatu varsin paljon näkyvää aikaiseksi. Mai-

semanhoitoon ja vesiensuojeluun panostami-

nen jatkossa edellyttää myös entistä suurem-

pia hankekokonaisuuksia ja rahoituksen vo-

lyymin kasvamista. Suuria ympäristöhankkei-

ta ajatellen varteenotettava rahoitusmuoto on

EU:n Life -ohjelma, jolloin usein kynnysky-

symykseksi saattaa nousta tarvittavan oma-

rahoituksen löytyminen.

Taulukko 1. Aurajokea koskevat kehittämishankkeet vv. 1990-2001.
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Aurajokilaakson maisemaa koskevia maan-

käytön suosituksia sisältyy sekä Varsinais-

Suomen seutukaavaan että jokivarren kunti-

en taajamien osayleiskaavoihin ja  yleiskaa-

voihin. Useimmissa näistä on nostettu Aura-

jokilaakson kulttuurimaiseman suojelu keskei-

seksi tavoitteeksi. Yleiskaavojen tarkoitukse-

na on ohjata tarkempaa kaavoitustyötä.

Varsinais-Suomen seutukaavojen yhdis-

telmässä vuodelta 1993 (Varsinais-Suomen

liitto, 1993) Aurajokilaakso ja osa merkittä-

vimmistä Aurajoen sivu-uomista on merkitty

maisemallisesti ja vesiensuojelullisesti merkit-

tävänä kokonaisuutena, jossa kaavamää-

räysten mukaisesti saa rakentaa vain maise-

mallisia  arvoja ja veden laatua heikentämät-

tä. Alueella ei saa suunnitella toimintoja, jot-

ka vaarantavat Aurajoen vesiensuojelutavoit-

teiden toteutumista. Kaavassa on pyritty

maankäyttöä koskevilla merkinnöillä säilyttä-

mään laajat peltoalueet rakentamattomina ja

ohjaamaan rakentamista metsäisiin saarek-

keisiin. Seutukaavassa on suojelumerkinnäl-

lä  varustettu luonnonsuojelullisesti arvokkai-

ta lehtoalueita, muinaismuistokohteita ja kult-

tuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia.

Seutukaavan suojelukohteet on esitetty liite-

kartassa.  Kaavassa on lisäksi ehdotettu jo-

kivartta seurailevan ulkoilureitin perustamis-

ta.

Seutukaavan tarkistus ja uuden maankäyttö-

ja rakennuslain mukainen maakuntakaavan

laadinta on käynnissä Varsinais-Suomen lii-

tossa. Aurajokivarren kunnista tarkistusvai-

heessa oleva,  vielä vahvistamaton Turun

kaupunkiseudun maakuntakaava (Varsinais-

Suomen Liitto, 2001) koskettaa Turkua, Kaa-

rinaa ja Lietoa. Maakuntakaava-luonnokses-

sa Aurajoen ranta-alueet kuuluvat valtakun-

nallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen.

Turun yleiskaavaehdotuksessa (Turun

kaupunki, 2000) jokilaakson alue Turun kes-

kustan yläpuolella on merkitty virkistysalueek-

6
ALUETTA KOSKEVAT
SEUTU- JA
YLEISKAAVAT

JK



������	





���������������
��������� 15

si, jonne kaavamääräyksen mukaisesti saa

rakentaa virkistystoiminnan tiloja ja liikenne-

väyliä. Lisäksi kaavassa alue on varustettu

merkinnällä “kulttuurihistoriallisesti, kaupun-

kikuvallisesti, maisemallisesti tai luonnonolo-

iltaan arvokas alueen osa“. Jälkimmäinen

kaavamerkintä tarkoittaa, että alueella tapah-

tuvat muutokset tulee tehdä sen ominaispiir-

teitä turmelematta. Myös Turun kaupungin-

valtuuston v. 1997 hyväksymässä Turku-stra-

tegiassa on nostettu Aurajokivarren luonnon

ja kulttuuriarvojen vaaliminen esiin osana

Turun kaupungin kehittämistä kansainvälise-

nä Itämeren kulttuuri- ja kasvukeskuksena.

Liedon valmisteilla olevassa yleiskaa-

vassa 2020 (Liedon kunta, 2001) taajamien

ulkopuolella Aurajokilaakso on merkitty maa-

kuntakaavan mukaisesti arvokkaaksi maise-

ma-alueeksi. Savijokilaakso on merkitty alu-

eellisesti tai paikallisesti arvokkaaksi maise-

ma-alueeksi. Aurajokilaakson kansallismaise-

man maisema-arvojen säilyttäminen on muu-

toinkin nostettu kunnassa keskeiseen ase-

maan. Kaavaa koskevassa kehityskuvarapor-

tissa (Liedon kunta, 1998) asetetaan tavoit-

teeksi mm. Liedon johtava rooli Aurajoen

kulttuurimaiseman vaalijana. Lisäksi asete-

taan tavoitteeksi Aurajoen virkistyskäytön te-

hostaminen yhteistyössä maanomistajien

kanssa.

Auran taajamien osayleiskaavassa (Suun-

nittelukeskus Oy, 1993) on niin ikään pyritty

kiinnittämään huomiota Aurajokilaakson kult-

tuurimaiseman säilymiseen ohjaamalla uudis-

rakentamista Auran keskustaan ja Kirkon-

kylään. Muualla pyritään säilyttämään avoin

maisematila. Taajamien läheisyydessä joki-

ranta on osoitettu lähivirkistystoimintaan kui-

tenkin niin, että ympäristöä varjellaan. Erityi-

sesti koskialueisiin sisältyy virkistyskäyttöpo-

tentiaalia: näihin ehdotetaankin kaavaselos-

tuksessa polkujen toteuttamista.

Pöytyän  v. 1983 hyväksytyssä v:een 2000

ulottuvan osayleiskaavan tarkistuksessa

(Pöytyän kunta, 1991) jokiranta Riihikosken

taajaman ulkopuolella on varustettu merkin-

nällä, jonka mukaisesti alueelle ei saa ilman

erityistä syytä rakentaa muita kuin maa- ja

metsätaloutta palvelevia rakennuksia ja lisäksi

alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota

Aurajoen kulttuurimaiseman suojeluun ja hoi-

toon.

Oripään keskustan osayleiskaavassa

(Suunnittelukeskus Oy, 1995) on Aurajokea

ympäröivät peltoaukeat osoitettu kaavassa

MT-alueina, joilla maisema pyritään säilyttä-

mään avoimena. Seutukaavan mukaisesti

Aurajoen lähivaluma-alueella, joka kattaa

valtaosan Oripään taajamasta, ei saa suunni-

tella toimintoja, jotka vaarantavat Aurajoen

vesiensuojelutavoitteiden toteutumista. Kaa-

vassa korostetaan maisemallisesti tärkeän

Oripään harjualueen suojelua, seutukaavaa

seuraten. Osayleiskaavan liitteenä olevassa

viheraluesuunnitelmassa ehdotetaan Aurajoen

rannan kehittämistä ketomaiseksi puistoalu-

eeksi, jossa jokiuomaa korostamaan voidaan

istuttaa lehtipuustoa. Suunnitelmassa ehdo-

tetaan  myös jokivartta seurailevan polun ra-

kentamista.

Kokonaisuutena ottaen seutu- ja yleiskaava-

tasolla on niin Aurajoen maisemansuojelu-

kuin vesiensuojelunäkökohdatkin varsin hy-

vin huomioitu. Yhteistä kaavoissa on myös

ehdotus jokivartta seurailevien polkujen to-

teuttamisesta.
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7.1 Aurajoen
kulttuurimaisema

Aurajokilaakson kulttuurimaisema edustaa

tyypillistä varsinais-suomalaista vaurasta vil-

jelymaisemaa. Varsinais-Suomen maisema-

selvityksessä (Rautamäki, 1990) Aurajoki-

laakso lukeutuu rannikon jokilaakso-selänne-

vyöhykkeeseen, jota hallitsee lounais-koilli-

nen suunnassa etenevä, korkeiden seläntei-

den reunustama jokimaisema. Maisema on

muovautunut pitkäkestoisen asutuksen ja vil-

jelykulttuurin tuloksena: jokilaaksossa on

merkkejä ihmistoiminnasta jo n. 6000 vuo-

den takaa. Nykyisen, yhtenäisenä Turusta

Oripäähän ulottuvan viljelymaiseman juuret

ovat keskiajalla (Lehtonen, 2000a). Juuri his-

toriallinen kerroksellisuus tekee Aurajokilaak-

sosta edustavan esimerkin viljelykulttuurin

muovaamasta kulttuurimaisemasta.

Aurajokilaakso on vanhan asutuskulttuurin-

sa sekä avaran ja vakiintuneen, metsäisten

selänteiden reunustaman viljelymaisemansa

perusteella valittu valtakunnallisesti arvok-

kaaksi maisema-alueeksi (Ympäristöministe-

riö, 1992). Lisäksi Aurajokilaakso on valittu

yhdeksi Suomen 27:stä kansallismaisemasta,

joilla ilmenee ”maamme eri osien edustavim-

mat luonnon- ja kulttuuripiirteet sekä tärkeim-

pien perinteisten elinkeinojen maankäyttöta-

vat ja niiden vaikutus maamme maisemaku-

van muotoutumiseen” (Putkonen 1993). Kan-

sallismaisemaksi julistamisen tärkeinä kritee-

reinä Aurajoen osalta ovat olleet esihistorial-

linen asutus sekä maiseman symbolimerki-

tys kristinuskon maihinnousun kannalta tär-

keänä alueena.

Aurajokilaakson kulttuurimaisema-alue ulot-

tuu Turun Koroisista lähelle Aurajoen alku-

lähteitä, Pöytyän ja Oripään rajoille. Jokilaak-

son kulttuurimaiseman ytimen muodostavat

7
KOHDEALUEEN
KUVAUS
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pellot ja vanhat kylämiljööt rakennuksineen

ja puutarhoineen. Valtaosa jokivarren avoi-

mesta alueesta on viljeltyä. Maisemaa reu-

nustavat kauempana pääuomasta sijaitsevat,

savimailta esiin työntyvät metsäiset selänteet,

joista korkeimmat kohoavat 50 metriä pelto-

maata korkeammalle tarjoten kauniita näky-

miä jokilaaksoon.

Maisemaa reunustavat, vain ohuen maaker-

roksen peittämät kallioiset mäet ovat luon-

nonympäristöltään köyhiä, mutta maisemalli-

sesti sitäkin tärkeämpiä. Tällaisia paikallisesti

tai maakunnallisesti merkittäviä, Aurajokimai-

semaa reunustavia kallioalueita ovat mm.

Kaarinan Muikunvuori, Liedon Vanhalinna,

Auran Puhonvuori sekä Pöytyän Varkaan-

vuori ja Kärilänmäki.

Aurajoen luonne muuttuu selvästi yläjuoksun

erämaisiakin piirteitä kantavasta joesta va-

paasti keskellä viljelymaisemaa virtaavaksi

joeksi. Yläjuoksulla, lähinnä Pöytyällä on säi-

lynyt arvokkaita jokivarsilehtoja, joihin sisäl-

tyy merkittäviä luontoarvoja. Turun keskus-

tassa Aurajoella on voimakas rooli koko kau-

punkikuvassa. Merkittävä osa Turun histori-

allisen keskustan arvorakennuksista on sijoit-

tunut joen tuntumaan. Viime vuosina Aura-

joen merkitys on muutoinkin kasvanut turku-

laisten viihtymispaikkana ja tapahtumien aree-

nana.

Aurajoen sivujoet ovat myös maisemallises-

ti ja luontoarvoiltaan tärkeitä. Sivujokien

varsilta tapaa arvokkaita perinnemaisema-

alueita ja paikoin vielä laidunkäytössä olevia

niittyjä sekä jokivarsilehtoja.

Kulttuuriympäristöön kuuluvat kulttuurimai-

seman lisäksi muinaisjäännökset ja rakennettu

kulttuuriympäristö, rakennusperintö (Ympä-

ristöministeriö, 2001a). Aurajokilaakson ra-

kennettua kulttuuriympäristöä edustavat van-

hat tiet, rakennukset ja kylämiljööt. Jokilaak-

soa seurailee paikoin kaksi ikivanhaa Turun

Suurtorilta lähtevää päätietä, Hämeen här-

kätie ja Varkaantie (Vanha Tampereentie),

sekä lukuisia kirkko- ja kyläteitä, jotka ovat

syntyneet käsi kädessä uudisasutuksen kans-

sa. Härkätie muodosti jo esihistoriallisella ajal-

la tärkeän Turun ja Hämeen välisen yhdys-

tien.

Esimerkkejä varsin eheänä säilyneistä perin-

teisistä ryhmäkylistä ovat mm. nykyisin Tur-

kuun kuuluvat Halinen, Kurala ja Kaarinan

kirkon ympäristöön sulautunut Nummen kylä,

Kaarinan Ravattula, Liedon Harviainen, Kas-

kala, Mäkkylä ja Vintala, Auran Laukkaniit-

ty ja Pitkäniitty, Pöytyän Mustanoja ja Mäki-

äinen sekä Oripään Oripää, jossa vanha ta-

lonpoikainen kylärakenne on säilynyt osana

myöhempää keskustaajamaa. Auran Lauk-

kaniityn Jukola ja umpipiha on Lounais-Suo-

men parhaiten säilyneitä perinteisiä mies- ja

karjapihakokonaisuuksia (Ympäristöministe-

riö, 1992).

Aurajokilaakson merkittävimmän ja näkyvim-

män rakennetun ympäristön kokonaisuuden

muodostavat vauraat talonpoikaistalot, joiden

perinteinen rakennuskanta on enimmäkseen

1800-luvun jälkipuoliskolta ja 1900-luvun alus-

ta. Kartanokulttuuria edustavat Kuuskosken

kartano Aurassa, Nautelan kartano Liedos-

sa ja Juvan kartano Pöytyällä.
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Oma lukunsa rakennetussa ympäristössä ovat

joen hyötykäytöstä kertovat myllyrakenteet,

sahat ja telakkatoiminta. Aikoinaan myllyjen

kultakaudella 1800-luvulla Aurajoen vesistö-

alueen miltei kaikissa koskissa on ollut mylly,

osa pieniä kotitarvemyllyjä, osa suurempia

tuotantolaitoksia. Myllyrakennuksista on jäl-

jellä enää Pöytyän Koskelankosken (rak.

1874), Nautelankosken (rak. 1806) ja Vie-

runkosken myllyrakennukset, joista Nautelan-

kosken mylly toimii edelleen vesivoimalla, suu-

rimman osan ajasta tosin sähköntuotannos-

sa.

Halistenkoskella on toiminut Suomen ensim-

mäinen tunnettu mylly, josta on merkintä asia-

kirjoissa vuodelta 1352. Myöhemmin koski-

alueella oli muutakin varhaisteollista toimin-

taa, kuten veran vanutusmylly, kylpylä, luu-

jauhomylly ja saha. Nykyisin Halistenkosken

myllyajasta on jäljellä enää vuodelta 1832

peräisin oleva myllyn asuinrakennus, joka toi-

mii nykyisin Aurajoen opastuskeskuksena.

Raakavettä kunnallista vesilaitosta varten

ryhdyttiin ottamaan Aurajoesta v. 1922, jol-

loin Turun vesilaitos valmistui.

Aurajokilaaksossa on huomattava määrä

merkkejä myös varhaisemmista asutusvaiheis-

ta. Esihistorialliselta ajalta on säilynyt kivi- ja

rautakautisia asuinpaikkoja ja hautapaikkoja,

uhrikiviä ja pronssikautisia hautaröykkiöitä,

jotka kaikki on suojeltu muinaismuistolailla.

Kohteita on inventoitu eri aikoina, tuoreim-

mat laajat inventoinnit ovat vuosilta 1998-2000,

jolloin kartoitettiin Kaarinan, Liedon, Pöyty-

än ja Auran alueet (Lehtonen, 1999b; Lehto-

nen, 1998; Lehtonen, 1999a). Oripään inven-

tointitilanne on huonompi. Inventointien tulok-

sia on koottu taulukkoon 3. Vaikka useimmat

muinaisjäännökset, uhrikiviä ja hautaröykki-

öitä lukuunottamatta, ovat vaikeasti havait-

tavissa, tieto niiden olemassaolosta luo uusia

merkityssisältöjä maisemaan.

Taulukko  2.Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetun ympäristön kokonaisuudet
Aurajoen pääuoman kunnissa (Museovirasto, 1993).

Taulukko 3. Muinaisjäännökset kunnittain
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7.2 Aurajoen vesistöalue

Aurajoki alkaa Oripäästä ja virtaa Pöytyän,

Auran, Liedon, Kaarinan ja Turun halki Saa-

ristomereen. Pääuoman kokonaispituus on n.

70 km. Aurajoen suurimmat sivujoet ovat

Savijoki (valuma-alue 113 km2), Järvijoki (109

km2), Jalkalanjoki (103 km2) ja Vähäjoki /

Paattistenjoki (92 km2).

Aurajoen vesistöalueen kokonaispinta-ala on

885 km2, josta  n. 40 % on peltoa. Vesistö-

alueella on vain yksi järvi, 1,1 km2:n laajuinen

Savojärvi. Lisäksi vesistöalueella on kaksi ve-

denottoa varten padottua allasta Turun Hali-

sissa ja Maariassa Vähäjoen varrella. Hali-

sissa sijaitsee Turun vesilaitoksen vedenot-

tamo, joka käyttää Halisten altaan lisäksi

Maarian allasta ja vähävirtaamaisina aikoina

myös Paimionjoesta johdettua vettä raaka-

vetenä.

Pääuomassa on kaikkiaan 11 suurempaa kos-

kea sekä useita pienempiä koskia. Koko ve-

sistöalueella on Vesihallituksen koski-inven-

toinnin mukaan 27 koskea. Putouskorkeutta

kertyy koko pääuoman pituudella n. 70 m.

Putouskorkeudeltaan suurin koskista on Lie-

don Nautelankoski (putouskorkeus 16,9 m).

Koskien ominaisuuksia on kuvattu tarkem-

min Aurajoen kunnostuksen yleissuunnitel-

massa vuodelta 1991 (Ketola, 1991).

Aurajoen pääuoman kuntien alueella viljellyt

pellot ja metsät hallitsevat maisemaa ja maan-

käyttöä. Peltojen osuus kuuden pääuoman

kunnan (Oripää, Pöytyä, Aura, Lieto, Kaari-

na ja Turku) alueella on n. 31 % kokonais-

pinta-alasta. Jokivarsipelloilla viljellään viljaa,

heinää ja jonkin verran myös erikoiskasveja.

Erityisesti Paattistenjoen varressa on runsaas-

ti myös kasvihuoneviljelyä. Laidunnus on ol-

lut aiemmin yleistä jokeen viettävillä alueilla,

mutta on nykyään harvinaista. Metsien osuus

vaihtelee kunnissa taajamavaltaisimpien Kaa-

rinan ja Turun kaupunkien vajaasta 40 pro-

sentista Aurajoen yläjuoksun kuntien n. 60

prosenttiin.

Aurajoen vesistöalueelle ovat tyypillisiä suu-

ret ja äkilliset, sateita ja lämpötilavaihteluita

noudattelevat virtausvaihtelut. Tämä johtuu

etenkin virtaamavaihteluita tasaavien järvial-

taiden vähyydestä ja peltojen ojituksesta sekä

toisaalta suhteellisen tiiviistä savimaista joen

ympärillä. Valtaosa vuotuisesta valunnasta

ajoittuu syksyn ja kevään tulvakausiin. Viime

vuosina myös leudot talvet ovat lisänneet

valuntaa.

Kuva 1. Aurajoen virtausvaihtelut  ohikulkutien mittauspisteessä vuosina 1980-1997

Virtaama
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Kuva 2.  Aurajoen vesistöalue.

Taulukko 4.  Aurajoen pääuoman kuntien maankäyttö prosentteina. (Suluissa pinta-alat km2).
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7.3 Aurajokilaakson
luonnonympäristö

7.3.1 Kallio- ja maaperä

Hienojakoiset irtaimet maalajit peittävät val-

taosaa Aurajoen vesistöalueesta. Kallioperä

työntyy vain paikoin esiin lähinnä happamis-

ta kivilajeista muodostuvina kalliopaljastumi-

na. Aurajoen vesistöalueella kivilajeista ylei-

simpinä ovat granodioriitit, mikrokliinigraniitit

ja dioriitit, joista kvartsi- ja granodioriitit val-

litsevat alueen pohjoisosissa. Jokilaakson ete-

lä- ja lounaisosissa tavataan mikrokliinigra-

niitin ohella myös kiilleliuskeita ja –gneissejä.

Happamat kivilajit selittävät osaltaan jokilaak-

soa reunustavien metsäisten selänteiden ka-

ruuden.

Aurajoen vesistöalueella maalajeista hallitsee

savi. Viljeltyjen peltojen osalta yleisimmät

maatalouden käyttämän luokituksen mukai-

set maalajit ovat karkea ja hieno hieta (rae-

kooltaan 0.2-0.02 mm olevaa hietaa yli 50 %,

savea alle 30 %) sekä liejusavi (savea yli 30

%, muita lajitteita vaihtelevasti; Viljavuuspal-

velun kuntakohtaiset analyysitiedot Varsinais-

Suomesta vuosilta 1996-1998). Karkeampi-

en kivennäismaalajien, kuten hiedan osuus

kasvaa yläjuoksulle mentäessä.

7.3.2 Kasvillisuus

Kasvimaantieteellisesti Aurajokilaakso kuu-

luu pääosiltaan eteläboreaaliseen vyöhykkee-

seen edustaen suurta boreaalista havumet-

säaluetta. Tarkemmin jokilaakso kuuluu ete-

läboreaalisen alueen nk. vuokkovyöhykkee-

seen, jolla sijaitsee eteläisen havumetsäalu-

een edustavimmat lehdot. Aurajoen alajuok-

sulla on myös piirteitä keskieurooppalaisten

lehtimetsien ja havumetsien vaihettumis- l.

hemiboreaaliselta vyöhykkeeltä jalopuumet-

siköineen. Jokivarren alkuperäisintä luonto-

tyyppiä edustavia lehtoja on säilynyt lähinnä

viljelykäyttöön kelpaamattomilla jyrkillä rin-

teillä, etenkin jokilaakson pohjoisosissa. Näis-

säkin näkyy ihmistoiminnan vaikutus, sillä

useimmat jokea reunustavat metsiköt ovat

olleet aiemmin laidunkäytössä.

Taulukko 5. Aurajoen vesistöalueen maalajikoostumus (Lunden, 1974).

Kuva 3. Pelto- ja niitty ala Aurajoen pääuoman kunnissa.
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Aurajokivarrelle ovat tyypillisiä kuusivaltai-

set lehdot (Komulainen ja muut, 2000). Näissä

on kapea usein harmaaleppä- tai tuomival-

tainen vyöhyke. Aurajoen yläjuoksulla joki-

lietteen kasaantumisen seurauksena synty-

neille hyvin reheville paikoille on kehittynyt

harmaaleppä-tuomilehtoja.

Maisema-alueen rajoina toimivat metsäiset

selänteet, joiden lakiosissa vallitsevat kivilaji-

en happamuudesta johtuen karut metsätyy-

pit. Rinteiden alaosissa tavataan myös lehto-

ja ja muita rehevämpiä metsätyyppejä.

Lehtojen ohella rikkainta Aurajokivarren luon-

totyyppiä edustavat erilaiset niityt ja muut lai-

dunkulttuurin synnyttämät ja laidunnuksen

ylläpitämät perinnebiotoopit eli perinne-elin-

ympäristöt. Laidunkulttuurin ylläpitämiä niit-

tyjä uhkaa nykyään umpeenkasvu ja ketokas-

villisuuden korvautuminen ravinteisuudesta

hyötyvillä lajeilla. Maatalouden muutoksessa

laidunniittyjen määrä on olennaisesti vähen-

tynyt. Aurajoen pääuoman kuntien (Oripää,

Pöytyä, Aura, Lieto, Kaarina ja Turku) alu-

eella niittyala on pienentynyt 1800-luvun puo-

livälin n. 30000 hehtaarista n. 200 hehtaariin

(kuva 3).

Turun seudulle tyypilliset kalliokedot ovat

Aurajokivarressa vähälukuisia. Aurajokivar-

ren kallioketojen monimuotoisuutta lisää se,

että ne poikkeuksetta sijaitsevat vanhoilla

asuinpaikoilla. Ihmisen mukana on paikalle

saapunut suuri joukko vanhoja lääkekasveja.

Hyvä esimerkki vanhan asutuksen piirissä

olleesta kalliokedosta on Liedon Vanhalinna,

jonka hyvin tutkitulta alueelta on löydetty lä-

hes 300 putkilokasvia (Kauko-Vainio, 1997).

Aurajoen pääuoman varrella rantavyöhyk-

keen pinta-ala on yleensä pieni. Joki syvenee

heti vesirajasta alkaen nopeasti, eikä ranta-

vyöhykkeen kasveilla ole juurikaan elintilaa.

Aivan rantaviivassa on usein kapea viiltosa-

ran muodostama vyöhyke. Monille joille tyy-

pilliset liejurannat ovat Aurajoella harvinaisia.

Siellä missä rantavyöhykettä on enemmän

lajisto saattaa olla hyvinkin monimuotoista.

Näkyvimpiin lajeihin kuuluu kurjenmiekka,

joka on hyvin yleinen Aurajoen sivujokien

KOHDEALUEEN KUVAUS

Kuva 4. Aurajokilaakson arvokkaat luontokohteet.
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varsilla. Vähälukuinen kalmojuuri asuttaa

Aurajoen alajuoksun lieterantoja ja muodos-

taa muutamin paikoin laajojakin kasvustoja.

Viljapeltojen ja Aurajoen uoman väliin jää-

vän kapean rantatörmän kasvillisuus on ny-

kyään varsin niukkalajinen. Laidunnuksen

päätyttyä matalakasvuinen ketolajisto on kor-

vautunut reheväkasvuisilla typensuosijalajeil-

la. Sekä pelloilta, että ilmasta tuleva typpi ja

muu ravinnekuormitus on saanut aikaan hy-

vin rehevän, mutta vähälajisen kasviyhteisön.

Näihin menestyviin ns. jokapaikanlajeihin kuu-

luvat koiranputki, karhunputki, mesiangervo,

nokkonen, pelto-ohdake, koiranheinä ja juo-

lavehnä. Aurajoella myös ruokohelpi on hyö-

tynyt lisääntyneestä typen määrästä.

Jokilaakson kasvilajisto koostuu etupäässä

tavanomaisista niittyjen, viljely-ympäristön ja

lehtojen lajistosta. Joukossa on muutama

harvinaisuus ja muuten huomionarvoinen laji.

Harvinaisimmat kasvilajit esiintymispaikkoi-

neen on koottu taulukkoon 6. Tuoreen uhan-

alaisuusarvioinnin mukaisista uhanalaislajeista

jokivarressa tavataan ainakin ketunsara ja

metsälitukka Pöytyän esiintymispaikoillaan

sekä vaarantuneeksi luokiteltu keltamatara

siellä täällä pitkin jokivartta kuivilla ketorin-

teillä.

Inventointitilanne Aurajoen pääuoman luon-

toarvojen suhteen on varsin hyvä. Jokilaak-

son arvokkaita luontokohteita kartoitettiin v.

1998-1999 (Komulainen ja muut, 2000). Sel-

vityksessä luonnonympäristöltään arvokkai-

ta kohteita löydettiin uusien inventointien ja

aikaisempien tietojen perusteella yhteensä 16,

joissa lehtokasvillisuutta oli 11 kohteessa ja

keto-/niittykasvillisuutta 10 kohteessa sekä

arvokasta rantaniittyä 2 kohteessa. Arvokoh-

teiden lisäksi selvityksessä on listattu myös

edellisiä pienialaisempia, paikallisesti merkit-

täviä perinneympäristöjä sekä maisemallisesti

merkittäviä kallioalueita.

Taulukko 6. Harvalukuisten kasvilajien esiintyminen Aurajokilaaksossa.
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7.3.3 Eläimistö

Linnustonsa puolesta Aurajokivarsi ei juu-

rikaan poikkea muusta varsinaissuomalaises-

ta joesta. Valtalajit ovat eri ympäristötyypeis-

sä samoja, eikä edes vesiympäristö paljon lin-

nuston lajimäärää eikä runsautta lisää.

Aurajoen halkomien suurten viljelyaukeiden

peltolinnusto on varsin niukka. Kiuru, pensas-

tasku ja peltosirkku ovat tavallisia, mutta ei-

vät mitenkään runsaita. Kahlaajista kuovi on

lähes kokonaan hävinnyt ja töyhtöhyyppiäkin

jokivarren pelloilla pesii vain muutamia. Niuk-

ka peltopyykanta sinnittelee edelleen Liedon

maisemissa, mutta sekin saattaa olla ainakin

osaksi peräisin istutuksista.

Pensaikkojen lajisto on jokivarressa ja erityi-

sesti sivujokien ja ojien yhtymäkohdissa mo-

nilajinen ja runsas. Valtalajiston muodostavat

pensaskerttu, punavarpunen ja ruokokerttu-

nen. Satakieli ja luhtakerttunen ovat joinakin

vuosina hyvin runsaita. Esim vuonna 1998

Aurajokivarressa lauleskeli vähintään 50 luh-

takerttusta vaikka lajia ei varsinaisesti etsit-

tykään. Yölaulajista luhtakerttusen lisäksi ta-

paa vuosittain ainakin pensassirkkalinnun ja

viitakerttusen sekä ruisrääkän.

Metsien lajisto on tavanomaista, mutta lehto-

laikkujen lajimäärä ja linnuston tiheys on pai-

koitellen melko korkea. Runsaslinnustoisia

lehtokohteita ovat mm: Nautelankoski, Hy-

pöistenkoski ja Kuuskoski. Lehtokohteiden

arvokkaampaan lajistoon kuuluvat kultarinta,

mustapääkerttu, pikkutikka ja peukaloinen.

Pienet harmaaleppälehdot ovat linnustonsa

puolesta hyvin monilajisia.

Vähälukuista liito-oravaa tavataan paikka

paikoin alueilla joissa jokivarsilehto on yhtey-

dessä suurempaan metsäalueeseen. Liito-

orava on EU:n direktiivilaji, jonka elinympä-

ristöjä ei saa tuhota. Muista nisäkäslajeista

joen tuntumassa tavataan säännöllisesti mm.

piisamia, saukkoa, minkkiä ja kettua.

Vesi- ja rantalinnusto on niukkaa. Vesilinnuista

pesii ainakin sinisorsa, tavi, telkkä, tukkasot-

ka ja mahdollisesti isokoskelo. Kahlaajista

tavallisin on rantasipi, jonka löytää varmasti

ainakin koskipaikoilta. Sivujokien varsilla

metsäviklo on varsin tavallinen, mutta on har-

vinainen pääuoman varrella.

KOHDEALUEEN KUVAUS

Taulukko 7. Aurajoessa tavatut kalalajit ja ympyräsuiset.
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Petolinnuista mainittakoon sarvipöllö, joka

hyvinä myyrävuosina on varsin tavallinen jo-

kivarren saalistelija.

Tuoreen uhanalaisuusarvioinnin (Rassi ja

muut, 2001) mukaisista uhanalaislajeista jo-

kivarressa tavataan ainakin tiltalttia ja pikku-

tikkaa, jotka kuuluvat vaarantuneeseen luok-

kaan.

Aurajoki on kalastoltaan rikas. Joen pääuo-

massa Halistenkosken alapuolella on tavattu

kaikkiaan 36 kalalajia sekä ympyräsuisiin kuu-

luvat nahkiainen ja pikkunahkiainen (tauluk-

ko 7). Lisäksi joessa tavataan jokirapua. Joen

pohjaeläinkantoja on selvitetty myös koskialu-

eilla. Lajistoon kuuluu etupäässä tavanomaista

lajistoa. Uhanalaisuusarvioinneissa (Rassi ja

muut 2001) silmälläpidettäviksi luokitelluista

lajeista Aurajoella tavataan vimpaa ja nahki-

aista. Halistenkosken kalaportaan ansiosta

Aurajoessa tavataan nykyisin myös luontais-

ta taimenen ja merilohen lisääntymistä. Tä-

män lisäksi jokeen istutetaan vuosittain n. 30

000 meritaimenen ja -lohen poikasta. Taime-

nistutuksissa käytetään Aurajoen omista emo-

kaloista tuotettua poikaskantaa.

Taimenten lisääntymisolosuhteiden paranta-

miseksi on Aurajoessa tehty kalataloudellisia

koskikunnostuksia Halisten- ja Nautelankos-

kessa.  Kunnostuksissa on luotu kutusoraik-

koja ja kutunousua palvelevia lepopaikkoja.

Valmistuttuaan Halistenkosken kalaporras v.

1996 poisti lohi- muiden nousukalojen suurim-

man nousuesteen Aurajoella. Myöhemmin

Auran Leppäkosken ja Pöytyän Riihikosken

patohankkeissa on huomioitu myös kalojen

nousutiet. Alajuoksulla suurimman nousues-

teen muodostaa nykyisin Nautelankosken

pato.

7.4 Veden laatu

Aurajoen veden laatu on tärkein yksittäinen

joen tulevaisuutta ja kehittämisnäkymiä mää-

rittävä tekijä. Jokiveden laatu vaikuttaa joen

ekologiaan, yleiseen arvostukseen, joen vir-

kistyskäyttöön ja laajemmin Turun edustan

merialueen tilaan.

Aurajoki virtaa muiden Saaristomereen las-

kevien jokien tavoin voimaperäisesti viljellyn

alueen halki. Joille on tyypillistä saviaineksis-

ta johtuva sameus, rehevyys sekä ajoittaiset

leväkukinnat ja ongelmat veden hygieenises-

sä laadussa. Saaristomereen laskevat joet

kuormittavat merkittävästi myös merialuet-

ta. Saaristomereen tulevasta fosforikuormi-

tuksesta n. 70 % ja typpikuormituksesta n.

45 % tulee jokivesien mukana (Kirkkala,

1998). Turun edustan merialueella Aurajoen

tuoman hajakuormituksen osuus on arviolta

n. 46 % (Turun edustan merialueen tarkkai-

lututkimus 1999, Vuosiyhteenveto. Lounais-

Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy).

Taimenten lisääntymisolosuhteiden parantamiseksi on Aurajoessa tehty kalataloudellisia
kunnostuksia mm. Halistenkoskessa. MK
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Aurajoen veden laatua heikentävät maata-

loudesta ja haja-asutuksesta peräisin oleva ha-

jakuormitus. Aurajokeen johdetaan joen ylä-

juoksulla myös biologis-kemiallisesti puhdis-

tettuja asumajätevesiä, jotka huonontavat

veden laatua vähävirtaamaisina aikoina eten-

kin jätevesien purkupaikkojen läheisyydessä.

Myös haja-asutusalueiden viemäröimättömät

jätevedet tuovat oman lisänsä. Jonkin verran

kuormitusta tulee myös luontaisesti. Eri kuor-

mituslähteiden osuudesta kokonaiskuormituk-

sen ei ole Aurajoen osalta tarkkaa tutkittua

tietoa. Arvioiden mukaan (Jumppanen ja Mat-

tila, 1994) maa- ja metsätaloudesta, karjan-

kasvatuksesta ja haja-asutuksesta peräisin

oleva hajakuormitus muodostaa n. 79 % fos-

forikuormituksesta ja 68 % typpikuormituk-

sesta jätevesikuormituksen ollessa parin pro-

sentin luokkaa.

Aurajoen veden laatua tarkkaillaan säännöl-

lisesti useiden tahojen toimesta. Osa tarkkai-

lututkimuksista on osa jokivarren kuntien jä-

tevesipuhdistamoiden toimintaan kuuluvaa

velvoitetta. Vedenlaatututkimuksia tekevät

myös Lounais-Suomen ympäristökeskus ja

Turun vesilaitos. Lounais-Suomen ympäris-

tökeskus tarkkailee myös Paattisten- ja Sa-

vijoen veden laatua.

Aurajoen vesi voidaan nykyisin luokitella ve-

den velvoitetarkkailuja tekevän Lounais-Suo-

men vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n käyttä-

män luokituksen mukaan lievästi likaantu-

neeksi tai varsinkin yläjuoksulla ajoittain li-

kaantuneeksi. Laajemmin pintavesien luokit-

telussa käytetyn vesistöjen laadullisen yleis-

luokituksen (Vesi- ja ympäristöhallinnon jul-

kaisuja 20, 1988) mukaan Aurajoki muiden

varsinaissuomalaisten jokien tavoin asettuu

luokkaan välttävä. Laatuluokkaa painavat alas

sameus, ravinteiden suuri määrä ja ajoittain

huono hygieeninen laatu.  Sinänsä jokiveden

sameus on savikkoalueiden joille luonteen-

omaista eikä luokittelu ole tämän suhteen joen

tilaa oikein valottava. Hygieeniseltä laadul-

taan vesi on tavallisesti välttävää, tyydyttä-

vää tai ajoittain alajuoksulla jopa hyvää.

Laatu on yleensä heikompi joen yläjuoksulla,

johtuen asumajätevesistä ja niiden heikom-

masta laimenemisesta. Sen sijaan kalojen

viihtyvyyden kannalta kriittisen hapen osalta

Taulukko 8.  Jokivesistön tilaluokitus (Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys).

Kuva 6. Aurajoen kuormituslähteet.

KOHDEALUEEN KUVAUS
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jokivesi on tavallisesti hyvää tyydyttäen lohi-

kalojenkin vaatimukset. Ainoastaan vähävir-

taamaisina kausina saattaa yläjuoksulla esiin-

tyä hapenvajausta. Toisaalta keskikesällä

saattaa etenkin alajuoksulla esiintyä myös

hapen ylikylläisyyttä johtuen runsaista levä-

määristä.

Veden laatu ja joen mukanaan kuljettama ra-

vinnekuorma vaihtelevat voimakkaasti vuo-

denajan ja virtaaman suhteen. Tulva-aikoina

keväällä ja syksyllä, 1990-luvulla myös tal-

vella, pelloilta huuhtoutuva aines tuo muka-

naan suuret määrät ravinteita joko vapaana

tai maahiukkasiin sitoutuneena. Pakkastalvi-

na 2-4 % ravinteista huuhtoutuu talven aika-

na, kun taas leutoina talvina yli 40 % vuotui-

sesta ravinnevirtaamasta saattaa tulla talvi-

kuukausien aikana. Vähävirtaamaisina kesä-

kuukausina jätevesien rooli on merkittävä,

muodostaen ainakin paikoitellen pääosan jo-

keen tulevasta ravinnekuormasta.

7.4.1 Kuormitustekijät

Suurin osa ravinteista ja kiintoaineesta tulee

Aurajokeen hajakuormituksena, joka on pe-

räisin maataloudesta ja metsätaloudesta sekä

yksittäisten, viemäröinnin ulkopuolella olevi-

en talouksien jätevesistä. Kiintoainesta ja ra-

vinteita huuhtoutuu maa-alueilta jonkin ver-

ran myös luontaisestikin, ilman ihmistoimin-

nan vaikutusta.

Hajakuormituksesta pääosa tulee maatalou-

desta. Aurajokilaakso on voimaperäisesti

viljeltyjen peltojen aluetta. Maatiloista alle 30

% on suuntautunut karjatalouteen. Karjata-

lous on keskittynyt joen yläjuoksulle Auraan,

Pöytyälle ja Oripäähän, missä etenkin sika-

taloutta ja siipikarjaa on alajuoksua huomat-

tavasti enemmän. Kasvihuoneviljelyä on var-

sinkin Paattistenjoen varrella. Viljelykasvei-

na käytetään kevät- ja syysviljoja ja juurik-

kaita sekä jonkun verran heinää. Kevätviljo-

jen ja erikoiskasvien takia varsinkin ennen

EU:n ympäristötukijärjestelmän voimaantuloa

suuri osa pelloista oli syksyllä ja talvella kas-

vipeitteettömiä. Erikoiskasviviljelyn takia

myös käytetyt lannoitemäärät olivat suhteel-

lisen suuria.

Peltoviljelyn ja kotieläintalouden aiheuttamaan

kuormitukseen vaikuttavat maatalouden tuo-

tantosuunta, tuotannon voimaperäisyys ja

käytetyt viljelymenetelmät. Sääoloilla ja eri-

tyisesti sateiden määrällä ja ajankohdalla on

suuri merkitys. Peltoviljelyn vesistökuormituk-

sen riskit ovat suurimmillaan juuri Aurajoen

vesistöalueen tyyppisillä alueilla, joissa pelto-

prosentti on suuri, peltojen maalaji savea, hie-

sua tai hietaa. Kuormituksen määrään vai-

Vesistökuormituksen riskit ovat suurimmillaan  alueilla, joissa peltoprosentti on suuri ja
peltojen maalaji on savea, hiesua tai hietaa. LS
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kuttavat olennaisesti peltojen kasvukunto, nii-

den talviaikainen kasvipeitteisyys, muokka-

usmenetelmät sekä peltojen ravinnetase ja

lannoittaminen.

Ympäristötukijärjestelmän myötä järjestel-

män piirissä olevat tilat ovat sitoutuneet pel-

lon ravinnetilan mukaisiin lannoitemääriin ja

30 % kasvipeitteisyyteen, mikä on pienentä-

nyt ravinteiden huuhtoutumista. Ympäristö-

tukeen sitoutumisaste vaihteli v. 2000 Aura-

joen vesistöalueen kunnissa Mynämäen 90,8

%:sta Vahdon 98,5 %:iin (Varsinais-Suomen

TE-keskus/Maaseutuosasto, Vuositilasto

2000).

Ympäristötuen erityistukitoimenpiteiden to-

teuttamista on eritelty taulukkoon 9.  Pinta-

alana mitattuna eniten erityistukitoimenpitei-

tä, poislukien luomutuotanto, pääuoman kun-

nista oli tehty Liedossa ja Pöytyällä. Pelto-

alasta luomutuotannossa oli v. 2000 suhteel-

lisesti eniten Aurassa, 16,36 % peltoalasta.

Muiden kuntien luomutuotannon osuudet oli-

vat nekin hyvää valtakunnallista keskitasoa.

Ravinnehuuhtoutumia vähentävien suojavyö-

hykkeiden pinta-alat ovat Aurajoella edelleen

hyvin alhaiset. Eniten suojavyöhykkeitä on

perustettu Liedossa (taulukko 9). Suojavyö-

hykkeiden tarvekartoitus tehtiin Lounais-Suo-

men ympäristökeskuksen toimesta Aurajoen

vesistöalueella v. 1999 (Koivisto ja muut,

2000a; Koivisto ja muut, 2000c; Koivisto ja

muut, 2000b).  Selvityksessä suojavyöhyke

katsottiin erittäin tarpeelliseksi jyrkillä tai sor-

tuvilla rantapelloilla ja tarpeelliseksi kaltevilla

tai vettyvillä peltoalueilla. Tuoreen arvion

mukaan vain n. 11 % em. selvityksen mukai-

sesta suojavyöhyketarpeesta on toteutunut,

kun lasketaan mukaan voimassaolevat ja v.

2001 puolletut, uudet suojavyöhykesopimuk-

Taulukko 9. Erityistukisopimukset  (ha) v. 2000.

KOHDEALUEEN KUVAUS
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set (lähde: Lounais-Suomen ympäristökes-

kus). Koko Saaristomeren valuma-alueella

toteutumisaste on n. 17 %.

Peltoviljelyn aiheuttama kuormitus ei tuoreen

selvityksen mukaan ole pienentynyt 1990-lu-

vun aikana (Silvo ja muut, 2002). Ravinne-

kuormituksen on todettu 1990-luvun viimeisi-

nä vuosina jopa kasvaneen etenkin varsinais-

suomalaisilla jokialueilla, Aura- ja Paimionjo-

ella sekä Savijoella. Kuormituksen kasvu joh-

tuu osin kokonaisvaluman lisääntymisestä,

mikä taas johtuu leudoista talvista. Näillä nä-

kymin ei valtakunnallisessa vesiensuojelun

tavoiteohjelmassa asetettuja päästöjen alen-

tamistavoitteita saavuteta.

Peltoviljelyn lisäksi myös karjatalous kuormit-

taa vesistöä. Sikoja ja kanoja kasvatetaan

Aurajoen vesistöalueella runsaasti, erityises-

ti joen yläjuoksulla. Joillain yksittäisillä tiloilla

muodostuu lantaa niin paljon, että väkilannoit-

teita ei tarvita ja lantaa muodostuu jopa yli

oman tarpeenkin. Huonoista lantaloista tule-

vat valumat ovat uhka paitsi pintavesille myös

kaivoille ja pohjavesille. Lannan levityksestä

pelloille talvella on Aurajoen alueella kuiten-

kin luovuttu EU:n ympäristötukiehtojen mu-

kaisesti. EU:n nitraattidirektiivin voimaantul-

tua tulee karjanlanta ja säiliörehun valmistuk-

sessa syntynyt puristeneste varastoida tiiviissä

säiliöissä. Tämä vähentää osaltaan karjata-

louden vesistöpäästöjä.

Jätevesikuormitus lisää erityisesti alivirtaa-

matilanteissa Aurajoen typpi- ja fosforipitoi-

suuksia, huonontaa joen hygieenistä tilaa sekä

heikentää happitilannetta. Tällöin verrattaes-

sa jäteveden puhdistamoiden alapuolella si-

jaitsevia näytteenottopisteitä puhdistamon ylä-

puolisiin havaintopisteisiin, nähdään ravinne-

pitoisuuden ja suolistoperäisten bakteerien

määrän kasvu. Jätevesien mukana vesistöön

tulee ravinteita, bakteereita sekä orgaanista

ainetta. Pieneliöt kuluttavat vedessä olevaa

happea hajottaessaan orgaanista ainesta, jol-

loin vesistön happitasapaino voi häiriintyä.

Ulosteperäisen kuormituksen vaikutukset il-

menevät selvästi Varsinais-Suomen joissa.

Jokien huonoon hygieeniseen tilaan on syynä

asutuksen ja karjatalouden keskittyminen jo-

kivarsille. Asutuskeskusten osuus vesien hy-

gieenisenä kuormittajana on pienentynyt jä-

tevedenpuhdistamoiden rakentamisen jäl-

keen. Puhdistamotoiminnan vaikutus näkyy

myös Turun edustan merialueen tilan kohen-

tumisena.

Aurajoen yläjuoksulle on vuodesta 1985 läh-

tien johdettu Jauhijoen kautta Oripään kirkon-

kylän biologis-kemiallisesti puhdistettuja jäte-

vesiä. Kuormitus on vaihdellut vuosittain,

mutta sekä fosfori- että typpikuormitus ovat

vähitellen pienentyneet. Aivan viime vuosina

puhdistamon toiminnassa on ollut ongelmia,

eikä se ole täyttänyt lupaehtojen mukaista

puhdistustasoa kaikkien muuttujien suhteen.

Aurajokeen johdetaan myös Pöytyän Riihi-

kosken taajaman biologis-kemiallisesti puh-

distetut jätevedet. Sekä fosfori- että typpi-

kuormitus on vaihdellut paljon, eikä kuormi-

tuksessa ole mitään selvää trendiä (kuva 7).

Auran asemanseudun jätevesien fosfori- ja

typpikuormitus on ollut 1980-luvun lopulta läh-

tien selvästi aiempaa suurempi. Puhdistamolle

tuleva ylikuormitus haittaa ajoittain sen toi-

mintaa. Kunnallisten jäteveden puhdistamoi-

den lisäksi muita pistekuormittajia Aurajoen

vesistöalueella ovat mm. Käyrän työsiirtola

Aurassa ja Jukova Oy Liedossa sekä kasvi-

huonetuotanto Pöytyällä.
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Kaikkien puhdistamoiden toimintaa säädellään

vesioikeuden lupaehdoilla. Lupaehdoissa on

määritelty puhdistusvaatimukset ovat puhdis-

tustehoina ilmaistuna orgaanisen aineen mää-

rää mittaavan biologisen hapenkulutuksen ja

fosforin osalta 90 %. Lisäksi lupaehdoissa

määritellään enimmäispitoisuudet. Typen

osalta puhdistusvaatimusta ei ole määritelty

muutoin kuin ammonium-typen kohdalla

eräissä puhdistamoissa. Yleisesti ottaen puh-

distamot ovat saavuttaneet lupaehtojen mu-

kaiset puhdistustulokset kohtuullisen hyvin.

Ongelmia puhdistamoille on tullut runsasvir-

taamaisina jaksoina sade- ja vuotovesistä,

jotka ovat aiheuttaneet ohijuoksutuksia ja puh-

distamolietteen karkaamista.

Aurajoen vesistöalueen kunnissa talouksista

valtaosa on viemäriverkoston piirissä (tauluk-

ko 10). Viemäriverkostoon kuulumatto-

missa talouksissa jätevesien käsittely vaih-

telee varsinkin vanhoissa kiinteistöissä, jois-

sa osassa on puutteita. On arvioitu, että vie-

märiverkostoon kuulumaton asukas kuormit-

taa vesistöä viisinkertaisesti verkoston piiris-

sä asuvaan henkilöön verrattuna (Ympäris-

töministeriö, 2001b).

Haja-asutusalueiden jätevesiratkaisuihin on

tulossa huomattavia muutoksia uuden, vielä

valmisteilla olevan talousvesien käsittelyä

haja-asutusalueilla koskevan asetuksen myötä

(Ympäristöministeriö, 2001b). Luonnosvai-

heessa olevan uuden jätevesiasetuksen mu-

kaan haja-asutuksen kuormitusta olisi vähen-

nettävä 90 % orgaanisen aineen osalta, fos-

forin osalta vähintään 85 % ja typen osalta

vähintään 40 % puhdistamattomaan tilantee-

seen verrattuna. Asetus tulisi ehdotuksen

mukaan voimaan 2003 uusissa kiinteistöissä

ja kymmenen vuoden siirtymäajan jälkeen v.

2013 myös vanhoissa kiinteistöissä. Voimaan-

tullessaan asetus merkitsisi luopumista van-

hoista saostussäiliöihin yksinomaan nojaavista

puhdistusjärjestelmistä ja siirtymistä tehok-

kaampiin maasuodatusmenetelmiin.

Alueellisesti ja ajallisesti rajoitetumpaa, pii-

kinomaista kuormitusta Aurajokeen on tullut

mm. maatilojen öljy- ja lantasäiliöistä sekä

säiliöiden pesuvesistä.

KOHDEALUEEN KUVAUS

Kuva 7. Aurajoen jätevesikuormitus vv. 1991-2000.
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vuosien välillä johtuen mm. vuoden virtaa-

maoloista. Jos aineistosta pyrkii suodattamaan

vuodenaikaisvaihtelun pois, ei jäljelle jääväs-

sä aineistossa voida nähdä mitään selkeää ke-

hitystä.

Ravinnepitoisuuksien vaihtelu on Aurajoella

jopa kymmenkertaista eri paikkojen ja mit-

tausajankohtien välillä. Kokonaistypen pitoi-

suus on vaihdellut välillä 590-5900 µg/l ja ko-

konaisfosforin pitoisuus välillä 51-530 µg/l.

Hygieenistä likaantumista aiheuttavien suo-

listoperäisten bakteerien määrät ovat keski-

määrin suurempia yläjuoksulla.  Suurimmat

pitoisuudet havaitaan jäteveden puhdistamoi-

den alapuolella. Yläjuoksulla jokivesi on hy-

gieenisten haittojen vuoksi etenkin kuivina jak-

soina luokiteltavissa voimakkaasti likaantu-

neeksi. Bakteeripitoisuuksissa suurimmat pi-

toisuudet havaittiin 1980-luvun lopussa ja

1990-luvun alussa. Tämän jälkeen huippupi-

toisuudet ovat olleet alempia.

7.4.2 Veden laadun kehitys

Ennen kunnallisten jäteveden puhdistamoiden

toimintaa, asumajätevedet sekä karjatalous

merkittävästi huononsivat Aurajoen veden

laatua. Huono veden laatu oli havaittavissa

myös hajuhaittoina. Viimeistenkin pääuoman

kuntien puhdistamoiden käynnistettyä toimin-

tansa 1980-luvun puolivälissä veden laatu on

asteittain kohentunut eikä hajuhaittoja juuri-

kaan enää esiinny. Puhdistamotoiminnan vai-

kutus näkyy myös Turun edustan merialueen

tilan kohentumisena 1970-80 -luvulla. Piste-

kuormituksen vähentymisestä huolimatta

sekä Aurajoen, että merialueen tila on edel-

leen huolestuttava lähinnä hajakuormituksesta

johtuen.

Yhtenäisin menetelmin kerättyä, useita ha-

vaintopisteitä käsittävää tietoa Aurajoen ve-

den laadusta on saatavana 1980-luvun puoli-

välistä alkaen, kun jokivarren puhdistamoi-

den toimintaan liittyvä velvoitetarkkailu käyn-

nistyi täydessä laajuudessaan. Velvoitetark-

kailuja kuntien toimeksiantona tekevän Lou-

nais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n

lisäksi veden laatua seuraavat Turun vesilai-

tos Halistenkoskella sijaitsevan vedenottamon

lisäksi myös joen yläjuoksulla ja eräissä sivu-

uomissa sekä Lounais-Suomen ympäristö-

keskus, joka tekee myös virtaus- ja ravinne-

virtaamaseurantaa Aurajoella.

1980-luvun puolivälistä alkaneella havainto-

jaksolla veden laatua mittaavat tärkeimmät

muuttujat eli orgaanisen aineen määrää ku-

vaava biologinen hapenkulutus (BHK), fos-

foripitoisuus, typpipitoisuus sekä suolistope-

räisen bakteerien määrä ovat vaihdelleet huo-

mattavasti lähinnä vuoden sisällä tapahtuvan

vaihtelun takia, mutta jonkin verran myös

Taulukko10.  Liittymisaste kunnalliseen viemäriverkostoon Aurajoen vesistöalueen
kunnissa v. 1999.
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laadun muuttumiseen vaikuttaa siten eniten

maatalouden päästökehitys.  EU:n maatalou-

den ympäristötukijärjestelmä tähtää maata-

loudesta aiheutuvan vesistökuormituksen pie-

nentämiseen.  Tukitoimien vaikutukset ovat

kuitenkin hitaita, etenkin alueilla, joilla pelto-

jen ravinnetasot ovat jo lähtötilanteessa kor-

keita. Tukijärjestelmässä on tältä osin puut-

teita, sillä se sallii perustason mukaisen lan-

noituksen myös alueilla, joilla se pellon kor-

keasta ravinnetilasta johtuen on tarpeetonta

(Grönroos ja muut, 1998). Typpikuormituk-

sen vähentämiseen tähtääviä toimia on sisäl-

lytetty myös 1.4.1998 valtioneuvoston pää-

töksellä toimeenpannussa EU:n nitraattidirek-

tiivissä, joka vuoden 2002 alusta lukien edel-

lyttää mm. lannan ja säiliörehun varastoimis-

ta tiiviissä säiliöissä sekä suosittaa lannan

syyslevityksestä luopumista.

Muutamilla alueilla Suomessa tehtyjen ym-

päristötukien vaikuttavuuden seurantatutki-

musten (MYTVAS) perusteella lannoitus-

määrät ovat pienentyneet ja talviaikainen kas-

vipeitteisyys lisääntynyt. Myös kevennetyt

muokkausmenetelmät ovat yleistyneet (Grön-

roos ja muut, 1998). Tietoa tukijärjestelmän

vesistövaikutuksista on kuitenkin vielä niukalti.

Aurajoen vesistöalueella käynnistynyt Savi-

joen MYTVAS-seuranta tuottaa uutta arvo-

kasta tietoa ympäristötukitoimien vaikutuksis-

ta vesistökuormitukseen. Erityisympäristötu-

en kautta rahoitettavia, vaikutuksiltaan tehok-

kaampia vesiensuojelutoimia, kuten suojavyö-

hykkeitä on Aurajoen vesistöalueella toteu-

tettu vielä vähän, vain n. 11 % tarpeesta.

Veden laadun kehittyminen parempaan suun-

taan edellyttää EU:n erityistukitoimenpiteiden

laajaa ja pikaista toteuttamista.

KOHDEALUEEN KUVAUS

Kuva 8. Aurajoen fosfori- ja typpivirtaama vv. 1970-2000.

Ravinnevirtaamat kuvaavat vuotuista joen

kuljettamaa ravinnekuormaa. Myös ravin-

nevirtaamissa on suurta vaihtelua. Fosfori-

virtaama on vaihdellut vv. 1970-2000 välillä

12-105 tonnia vuodessa ja typpivirtaama

välillä 307-1079 tonnia vuodessa. Vaihtelu

noudattelee osittain vuoden keskivirtaamaa.

Aivan viime vuosina on ollut havaittavissa

leudoista talvista johtuvaa ravinnevirtaami-

en kasvua. Osin ainevirtaamien kasvu voi

olla näennäistä, tihentyneestä näytteenotos-

ta johtuvaa (Kirkkala, 1998).

Aurajoen veden laadussa ei siis 1980-luvulta

alkaneella havaintojaksolla näyttäisi tapah-

tuneen mitään suurta muutosta. Tosin tren-

dien tulkintaa hankaloittavat suuret, virtaa-

maloista johtuvat vaihtelut vuoden sisällä ja

vuosien välillä.

Aurajoen veden laatuun vaikuttaa suurim-

maksi osaksi hajakuormitus, lähinnä viljel-

lyiltä peltoalueilta tuleva kuormitus. Veden
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Tuoreen selvityksen mukaan peltoviljelyn ai-

heuttama kuormitus ei ole pienentynyt Au-

rajoella 1990-luvun aikana, mikä ainakin osin

johtuu kokonaisvaluman lisääntymisestä (Sil-

vo ja muut, 2002).

Ympäristötuessa mainittujen toimenpiteiden

lisäksi myös maanmuokkausmenetelmillä on

osoitettu olevan huomattavia vaikutuksia pel-

loilta vesistöön joutuvien ravinteiden määriin.

Kevennetty, auraton muokkaus useissa ta-

pauksissa pienentää ravinteiden huuhtoutu-

misriskiä. Sekä pelloilla, että peltojen ulko-

puolella toteutettavat maatalouden vesiensuo-

jelutoimet ovat tärkeitä hajakuormituksen pie-

nentämisessä.

7.5 Väestö ja
elinkeinorakenne

Aurajoen pääuoman kuntien alueella elää

kaikkiaan 215 318 henkilöä, joka on jakaan-

tunut kuntien kesken alla olevan taulukon

mukaisesti.

Taulukko 11.  Väestö Aurajoen pääuoman
kuntien alueella 31.12.2000.

Aurajoen pääuoman kuntien elinkeinoraken-

ne vaihtelee teollisuus- ja palveluvaltaisista

kaupungeista maatalousvaltaisiin yläjuoksun

kuntiin. Selvästi maatalousvaltaisimpia ovat

Oripää ja Pöytyä. Oripäässä maa- ja metsä-

taloudenharjoittajia on 26,8 % työväestöstä

(Tilastokeskus, vuoden 1999 tilanteen mu-

kaan). Sen sijaan Aurassa maa- ja metsä-

talouden piirissä on vain 6,3 % ja Liedossa

enää 4 % työväestöstä. Maatalous on vilje-

lyvaltaista, alle 30 %  tiloista on suuntautunut

karjatalouteen. Karjatalous on keskittynyt

joen yläjuoksulle Auraan, Pöytyälle ja Ori-

päähän, missä etenkin sikataloutta ja siipikar-

jaa on alajuoksua huomattavasti enemmän.

Myös maaseutukunnissa teollisuus on huo-

mattava työllistäjä.

Lukumääräisesti eniten aktiivimaatiloja on

Aurajoen vesistöalueen kunnista Pöytyällä,

330 tilaa (Varsinais-Suomen TE-keskus/Maa-

seutuosasto, vuositilasto 2000). Maatilojen

lukumäärä on laskenut koko 1990-luvun. Var-

sinais-Suomessa aktiivitilojen määrä on las-

kenut vuoden 1995 runsaasta 10 000:sta ti-

lasta 8500 tilaan.

Matkailuun liittyvissä elinkeinoissa, sosiaali-

palvelujen ulkopuolisissa palvelutehtävissä

sekä majoitus- ja ravitsemusalalle, työsken-

telee jokivarren kunnissa vain muutamia pro-

sentteja työväestöstä. Useat jokivarren sekä

kaupunkien, että kuntien matkailullisesti tär-

keistä kohteista sijaitsevat Aurajoen tuntu-

massa. Tärkeimmät matkailukohteet kävijä-

määrineen on esitelty luvussa 9.5.
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Vahvuudet ja mahdollisuudet

Aurajoen kehittämistoiminnan vahvuudeksi

voidaan tietyin varauksin nimetä hyvä tieto-

varanto koskien luontoarvoja ja kulttuuriym-

päristöä. Vesiensuojelua koskevan toiminnan

pohjaksi myös veden laadusta on olemassa

hyvät aikasarjat aina 1970-luvun puolivälistä

saakka. Lisäksi Lounais-Suomen ympäristö-

keskus on laatinut suojavyöhykkeiden yleis-

suunnitelmat Aurajoen vesistöalueella. Tie-

doissa on toki aukkopaikkoja. Inventointien

tuottama tieto on välttämätön pohja kehittä-

mistoiminnalle.

Aurajoen kulttuurimaisema-arvoja, valtakun-

nallisestikin noteerattua arvokkaan kulttuuri-

maiseman statusta on tuotu esiin monissa seu-

tukunnallisissakin kehittämisohjelmissa. Hoi-

dettu kulttuurimaisema luo edellytykset asuk-

kaiden viihtyvyydelle ja mm. matkailun ke-

hittämiselle. Kulttuurimaisemastatus saattaa

olla eduksi myös haettaessa rahoitusta kehit-

tämishankkeille.

Viime vuosina kehittämishankkeiden rahoitus-

mahdollisuudet ovat oleellisesti parantuneet.

Etenkin paikallislähtöisille kehittämishankkeil-

le on useita rahoituskanavia tarjolla.

Uutena mahdollisuutena jokialueen kehittä-

miseen on kylien aktivoituminen, vaikka Var-

sinais-Suomen vaurailla viljelyalueilla kylätoi-

minta on nykyään melko vähäistä ja pitkiä

perinteitäkään ei ole.

8
AURAJOEN KEHITTÄMISEN
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Heikkoudet ja uhat
Aurajoen veden laatu on keskeisin Aurajoen

tulevaisuutta ja kehittämisnäkymiä määrittä-

vä tekijä. Ainoastaan aktiivisella neuvonnal-

la ja vesiensuojelun täsmätoimilla, kuten suo-

javyöhykkeillä, kosteikoilla ja  tehokkailla haja-

asutuksen jätevesiratkaisuilla voidaan saada

veden laatu paremmaksi ja silloinkin pitkällä

viiveellä.

Kulttuuriympäristön säilyminen edellyttää

maaseudun säilymistä asuttuna, vanhan ra-

kennuskannan jatkuvaa kunnostamista ja vil-

jelyperinteen jatkumista. Maataloustuotannon

tehostuminen ja karjanlaidunnuksen vähen-

tyminen uhkaa vanhoja perinnemaisemia,

maaseutuluonnon lajirikkaita helmiä. Perin-

nemaisemat säilyvät vain työllä, joka on ne

muovannut eli laidunnuksella ja niitolla. Tä-

hän ei ole mahdollisuuksia useinkaan ilman

yhteiskunnan tukea. Kulttuuriympäristön ar-

vojen huomioiminen jokapäiväisessä maan-

viljelyssä edellyttää rahallisen tuen lisäksi

neuvontaa ja seurantaa.
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9.1 Aurajoki ekologisesti
terveeksi: tavoitteena vesien
hyvä tila

9.1.1 Nykytila

Veden laatu on merkittävin yksittäinen
Aurajoen tulevaisuutta ja kehittämis-
näkymiä määräävä tekijä. Joen hyvä
ekologinen tila luo edellytyksiä joen
muulle kehittämiselle. Tämän lisäksi
Aurajoen veden laadun kehittymisellä
parempaan suuntaan on suuri vaiku-
tus myös Turun edustan merialueen
kuormitukseen ja tilaan.

Aurajoen veden laatu voidaan nykyisin luo-

kitella yleisesti käytössä olevan pintavesien

veden laatuluokituksen mukaan välttäväksi.

Laatuluokka on sama kuin muillakin lounai-

sen Suomen savikkoalueen joilla. Laatuluok-

kaa painavat alas etenkin veden sameus, ra-

vinteiden suuri määrä sekä ajoittainen joki-

veden huono hygieeninen laatu ja levien suu-

ri määrä. Kuormitus on peräisin lähinnä maa-

ja metsätalouden hajakuormituksesta sekä

vähäisessä määrin asumajätevesistä. Jäteve-

sien merkitys korostuu kuivina jaksoina, jol-

loin ne muodostavat suurimman kuormitus-

lähteen. Jonkin verran kuormitusta tulee jo-

keen myös luontaisesti. Veden laatu ei ole

olennaisesti parantunut 1980-luvun puolivä-

listä alkaneen tiiviimmän vedenlaatuseuran-

nan aikana.

Veden laadun seurantatilanne on Aurajoel-

la hyvä. Yhtäjaksoista, useita mittauspisteitä

koskevaa tietoa veden laadusta on 1980-lu-

vun puolivälistä alkaen, osittain jo 1970-luvul-

ta saakka. Turun vesilaitoksella on aineistoa

muutamista havaintopisteistä jo huomattavasti

varhaisemmilta ajoilta. Pitkäkestoinen seuran-

tatieto on tärkeää, kun vesiensuojelutoimien

vaikutuksia arvioidaan.

Maatalouden ympäristötuen perusosaan

sitoutuneita tiloja on Aurajoen vesistöalueella

yli 90 % tiloista. Paikoitellen sitoutumisaste

on liki 99 %. Nämä toimet, kuten tilojen ym-

päristösuunnittelu, lannan talvilevityksestä luo-

puminen sekä monivuotisen kasvillisuuden

9 AURAJOEN
KEHITTÄMISOHJELMA
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suojakaistat ja pientareet vähentävät kuormi-

tusta. Lisätoimenpiteenä voidaan lisätä talvi-

aikaista kasvipeitteisyyttä ja käyttää keven-

nettyä pellon muokkausta. Aurajoen varrella

Haagan koekentällä tehtyjen tutkimusten

(Puustinen, 1999) mukaan kevennetyt muok-

kausmenetelmät pienentävät merkittävästi

eroosiota ja typpikuormitusta. Sen sijaan liu-

koisen fosforin huuhtoutuminen saattaa jopa

lisääntyä.

Myös suorakylvö ilman maanmuokkausta pie-

nentää ravinnevalumia ja vaikuttaa tämän li-

säksi maan rakenteeseen myönteisesti.  Suo-

rakylvö on omaksuttu vain muutamilla tiloilla

eikä tutkimustietoa sen vesistövaikutuksista ole

vielä saatavilla. Vaikka satotaso suorakylvössä

saattaa jäädä perinteisiin menetelmiin verrat-

tuna, alentuneet muokkauskustannukset kom-

pensoivat sadon menetystä. Ympäristötuen

perusosassa ja nitraattidirektiivissä määritel-

lyillä lannan varastoimista koskevilla määrä-

yksillä karjatalouden päästöt myös pienene-

vät.

Sen sijaan erityistukitoimenpiteitä, kuten

suojavyöhykkeitä, kosteikkoja ja laskeutusalt-

aita on toteutettu Aurajoen vesistöalueella

vähän. Suojavyöhykkeiden toteutumisaste on

n. 11 %  tarpeesta Lounais-Suomen ympäris-

tökeskuksen laatimaan tarvekartoituksen mu-

kaan. Luku on alhaisempi kuin Saaristome-

ren valuma-alueella keskimäärin. Aurajoen

vesistöalueen suojavyöhykkeiden yleis-

suunnitelmat  (Koivisto ja muut, 2000a;  Koi-

visto ja muut, 2000b; Koivisto ja muut, 2000c)

muodostavat tärkeän pohjan suunnattaessa tu-

levia vesiensuojelutoimia.

Vastikään käynnistyneet tutkimushankkeet

Savijoen vesistöalueella tuovat uutta tietoa

maatalouden ympäristötukien vesistövaikutuk-

sista. Suomen ympäristökeskuksen MYT-

VAS-hankkeessa selvitetään  ympäristötuki-

en vaikutuksia viljelykäytäntöihin ja vesistö-

kuormitukseen.  Suomen ympäristökeskuksen

MICROHARP-tutkimus on osa eurooppalais-

ta tutkimushanketta, jossa testataan lasken-

tamenetelmiä hajakuormituksen ja ravinteiden

pidättymisen arvioimiseksi.

Tutkimustietoa tarvitaan myös lisää nimen-

omaan Aurajoen tyyppiselle vesistöalueelle,

missä virtausvaihtelut ovat suuria, parhaiten

soveltuvista ja kustannustehokkuudeltaan par-

haista vesiensuojeluratkaisuista. Pöytyän

Kolkkistenpurolle laadittiin v. 1998 osana Lou-

nais-Suomen ympäristökeskuksen hanketta

“Pienten virtavesien hydrologinen kunnostus”

Kolkkistenpuron vesistöalueen kunnostussuun-

nitelma (Heinonen, 1998), jossa ehdotettiin

mm. patoaltaita, kosteikkoja ja muutoksia jo-

kiuoman sijaintiin. Jatkossa on keskeistä pyr-

kiä yhdistämään vesiensuojelua koskeviin

suunnitelmiin myös maisemanhoitoa ja luon-

non monimuotoisuutta koskevat tavoitteet.

Asumajätevedet kuormittavat Aurajokea

merkittävästi etenkin niukkavirtaamaisina ai-

koina. Kuormitus on vähentynyt ennen puh-

distamoita vallinneeseen tilanteeseen nähden.

Nykyisin kuormitusta tulee kunnallisten jäte-

veden puhdistamoiden puhdistetuista jäteve-

sistä ja viemäröinnin ulkopuolisten haja-asu-

tusalueiden jätevesistä. Kunnallisissa puhdis-

tamoissa on joen yläjuoksulla ajoittain toimin-

taongelmia etenkin tulva-aikoina, jolloin aiheu-

tuu ohijuoksutusta ja puhdistamolietteen kar-

kaamista. Jo pitkään on ollut esillä ajatus ylä-

juoksun kuntien asumajätevesien johtamises-

ta siirtoviemäriä pitkin Turkuun. Tuoreessa

Auranmaan jätevesiyhteistyön kehittämissuun-

nitelmassa (Suunnittelukeskus Oy, 2001) esi-

tetään Aurajoen osalta jätevesien käsittelyn
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tehostamista useassa vaiheessa. Alkuvai-

heessa kaikki puhdistamot saneerataan ra-

kentamalla flotaatioon tai hiekkasuodatuk-

seen perustuvat jälkikäsittely-yksiköt. Toises-

sa vaiheessa (2011-2025) Auran asemanseu-

dun jätevedet johdetaan rakennettavaa siir-

toviemäriä pitkin Turkuun, mutta Oripään ja

Pöytyän puhdistamot jatkavat toimintaansa.

Haja-asutusalueilla vanhat, miltei yksin-

omaan saostuskaivoihin pohjaavat jätevesi-

en puhdistusratkaisut toimivat osittain huonos-

ti, koska kaivojen jälkeinen maasuodatus puut-

tuu ja kaivojen lietteiden tyhjennystä on lai-

minlyöty.  Liedossa ja Turussa on käynnissä

Varsinais-Suomen Agendan toteuttama

AHA-21 -hanke, jossa annetaan neuvontaa

ja koulutusta kiinteistökohtaisista jäteveden

käsittelymenetelmistä asukkaille ja urakoitsi-

joille sekä suunnitellaan laitteille huoltojärjes-

telmää. Valmisteilla oleva asetus haja-asutus-

alueiden jätevesien käsittelystä tiukentaa huo-

mattavasti jätevesien käsittelyvaatimuksia ja

asettaa huoltovelvoitteita. Voimaantullessaan

uudet määräykset pienentävät asumajäteve-

sien kuormitusta haja-asutusalueilla.

Nykyisin Aurajoki toimii raakavesilähteenä

Turun kaupungin vesilaitokselle. Turun Seu-

dun Vesi Oy on toteuttaa tekopohjavesihan-

ketta, jonka tavoitteena on luoda uusi vesi-

huollon ratkaisu Turun seudulle. Hankkeen

mukaisesti toteutettaisiin tekopohjavesilaitos

Virttaankankaalle, jossa valmistettaisiin teko-

pohjavettä suodattamalla harjualueen läpi Ko-

komäenjoesta johdettu vettä. Toteutuessaan

hanke aiheuttaisi rakentamisaikaisia, tosin il-

meisesti kohtuullisen vähäisiä haittoja Aura-

jokilaaksossa ja etenkin Halistenkoskella, mis-

sä siirtoputki johdettaisiin joen ali. Pitkällä ai-

kavälillä veden laatuongelmat kuivina aikoi-

na etenkin Halistenkoskella saattaisivat vä-

hentyä vedenoton lakattua.

Yleisesti ottaen asenneilmasto on Aurajoen

vesiensuojelulle myönteinen. Useilla yleisölle

suunnatuilla tiedotusprojekteilla ja julkaisuil-

la, tapahtumilla sekä joen asteittaisen terveh-

tymisen myötä Aurajoen arvostus on kohen-

tunut. Myös viljelijäväestön tietoisuus ympä-

ristöongelmista on kasvanut. Useissa suun-

nitelmissa (ks. luku 4 ja 10) on tuotu esiin Au-

rajoen maisemalliset arvot. Laaja projektitoi-

minta (ks. luku 5) on myös osaltaan muokan-

nut asenteita joen suojelulle myönteisiksi.

Maatalouden ympäristötuen perusosaan sitoutuneita tiloja on Aurajoen vesistöalueella yli
90 % tiloista. JK

Suojavyöhykkeiden toteutumisaste on noin 12 %  tarpeesta. JK

AURAJOEN KEHITTÄMISOHJELMA
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9.1.2 Tavoitteet

Aurajoen vesiensuojelun yleistavoitteena on

parantaa oleellisesti Aurajoen veden laatua

ja joen monipuolista käyttökelpoisuutta mm.

virkistyskäytössä. Tavoitteena on myös pa-

rantaa yleistä vesiensuojeluun liittyvää tietoi-

suutta ja ohjata valintoja ympäristöystävälli-

seen suuntaan.

Veden laadun parantamiseen pyritään vä-

hentämällä kaikkea Aurajokeen kohdis-

tuvaa kuormitusta sekä vaikuttamalla asen-

teisiin.  Erityisesti pyritään vähentämään tul-

va-aikaista savisameutta ja ravinnehuippuja

sekä vähävirtaamaisen ajan veden hygieeni-

seen laatuun liittyviä ongelmia.

Tavoitteena on pitkällä aikavälillä saavuttaa

valmisteilla olevan EU:n vesipolitiikan puite-

direktiivin mukainen vesistön hyvä ekolo-

ginen tila. Vesistön tilaa arvioidessa tulee

huomioida joen luontaista tilaa oikein valotta-

valla tavalla, nykyisistä veden laadun luokit-

teluista poiketen, savikkoalueiden joille luon-

teenomainen sameus ja myös vesieliöstö.

Aurajoen tulee osaltaan vastata myös ylei-

siin vesiensuojelun tavoitteita koskeviin haas-

teisiin. Aurajokeakin koskevia yleisiä vesien-

suojelutavoitteita sisältyy ympäristöministeri-

ön laatimaan vesiensuojelun tavoitteisiin vuo-

teen 2005 (Suomen ympäristökeskus ja muut,

1998), Lounais-Suomen ympäristökeskuksen

ympäristöohjelmaan sekä Saaristomeren ti-

lan parantamisohjelmaan (Lounais- Suomen

ympäristökeskus ja muut, 1999).

Ympäristöministeriön vesiensuojelun vuoteen

2005 ulottuvien vesiensuojelutavoitteiden

mukaan vesiensuojelutoimia tulee ensisijai-

sesti kohdistaa rannikkoalueisiin ja mereen

laskevien jokien varsille. Maatalouden osalta

tavoitteena on vähentää fosfori- ja typpikuor-

mitusta 50 % vuoteen 2005 mennessä vuosi-

en 1990-93 tasosta vähentämällä peltoeroo-

siota ja ravinteiden käyttöastetta parantamalla

sekä lannan varastoimista koskevilla uusilla

määräyksillä. Sama vähentämistavoite on kir-

jattu myös Lounais-Suomen ympäristöohjel-

maan. Yhdyskuntien vesistökuormitusta tu-

lee tavoitteiden mukaan vähentää fosforin

osalta 35 % ja biologisen hapenkulutuksen

osalta 25 %. Haja-asutuksen kuormitusta tu-

lisi vähentää BHK:n osalta 60 % ja fosforin

osalta 30 %.

Jätevesikuormituksen osalta tavoittee-

na on merkittävästi pienentää jätevesi-

en aiheuttamia hygieenisiä haittoja ja

parantaa näin virkistyskäyttöedellytyksiä

Aurajoen yläjuoksulla. Tavoitteena on johtaa

yläjuoksun kuntien taajamien jätevedet siir-

toviemäriä pitkin Turkuun puhdistettaviksi ja

luopua jätevesien johtamisesta Aurajokeen,

jossa ne aiheuttavat ongelmia etenkin vähä-

virtaamaisina aikoina.

9.1.3 Toimenpiteet

 Kartoitetaan viljelijöiden ja jokivarren
asukkaiden ympäristöasenteita

 Palkataan erityistukineuvoja keväisin
antamaan erityistukiin liittyvää neu-
vontaa ja apua tukihakemuksiin
liittyen

 Tutkitaan mahdollisuudet perustaa
vesiensuojelurahasto tehokkaiden,
etenkin maatalouteen liittyvien vesien-
suojeluratkaisujen toteuttamiseksi

 Edistetään kevennettyjen muokkaus-
menetelmien ja suorakylvön käyttöön-
ottoa maatiloilla


