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 Pidättäydytään lannoittamasta korkean
ravinnetilan omaavia peltoja

 Edistetään suojavyöhykkeiden toteut-
tamista pikaisesti suojavyöhykekartoi-
tuksessa tarpeellisiksi katsotuille
paikoille mm. em. neuvontapalvelun
kautta

 Edistetään kosteikkojen, laskeutusal-
taiden säätösalaojituksen ja muiden
tehokkaiden, valumavesien viipymään
ja ravinteiden pidättymiseen vaikutta-
vien vesiensuojelutoimien toteutta-
mista mm.  neuvontahankkeen ja
kosteikkojen mitoitusta selvittävien
hankkeiden kautta

 Tehostetaan lannan ja jätevesilietteen
hyötykäyttöä

 Käynnistetään esiselvityshanke “Aura-
joen lumo” -hankkeesta, jonka sisältö-
nä muodostaa luonnon monimuotoi-
suutta ja vesiensuojelua palvelevia
puustoisia suojavyöhykkeita

 Käynnistetään Aurajoen vesistöalueen
osa-alueilla toteutettavia hydrologisia
kunnostustoimia, kuten patoja, pien-
ten patoaltaiden ketjuja sekä kosteik-
koja, joilla pyritään lisäämään veden
viipymää ja siten tehostamaan ravin-
teiden pidättymistä. Lisäksi selvitetään
mallinnuksen avulla kustannustehok-
kaita vesiensuojelumenetelmiä sekä
kosteikkojen ja laskeutusaltaiden
mitoitukseen ja sijoittamiseen liittyviä
kysymyksiä.

 Huolehditaan rakennettujen patoaltai-
den huollosta ja altaan pohjalle
saostuvan lietteen keräyksestä

 Tehostetaan haja-asutusalueiden
jätevesien käsittelyä

 Käynnistetään Agenda 21 -kestävän
kehityksen toiminta kunnissa, joissa
toimintaa ei vielä ole

 Tehostetaan jäteveden puhdistamoi-
den toimintaa ja valvontaa

 Käynnistetään tarkempi suunnittelu
yläjuoksun kuntien jätevesien johtami-
sesta Turkuun

 Kartoitetaan veden laadun riskikohteet
koko vesistöalueella

Vaikka yleisellä tasolla asenteet ovat vesien-

suojelulle myönteisiä, tarkempaa tietoa joki-

varren asukkaiden ja viljelijäväestön suhtau-

tumisesta eri vesiensuojeluratkaisuihin, joen

virkistyskäyttöön, kulttuuriin, luontoon ja joen

yleiseen merkitykseen ei ole tehty. Asenne-

mittauksella pyritään kartoittamaan eri ryh-

mien asenteet ja seuraamaan mahdollisia

asennemuutoksia.

Maatalouden ympäristötuen perusosaan si-

toutuminen on Aurajoen vesistöalueella ku-

ten muuallakin Suomessa korkealla tasolla.

Paikoitelleen Varsinais-Suomen peltojen fos-

foriarvot ovat korkeita. Korkean P-arvon

omaavilla pelloilla tulisi pidättyä lannoituksesta

kunnes P-luku on alentunut riittävästi.

Vesiensuojelullisesti tehokkaita erityistukitoi-

menpiteitä on toteutettu varsin vähän. Näi-

den toteutusta voidaan edistää tilakohtaisen

neuvonnan kautta tehokkaasti, kuten v. 2001

toteutettu jokivarren viljelijöille maksuton neu-

vontapalvelu osoitti. Hyvän pohjan suojavyö-

hykkeiden perustamista edistävään työhön

muodostaa Lounais-Suomen ympäristökes-

kuksen laatima suojavyöhykkeiden yleissuun-

nitelma Aurajoen vesistöalueella.

Lisäksi ryhdytään selvittämään mahdollisuuk-

sia rahoittaa vesiensuojelutoimia rahastotoi-

minnan kautta, käyttäen hyväksi mm. Pyhä-

järven suojelurahaston kokemuksia.

Aurajoen Haagan koekentällä suoritetut pit-

käkestoiset tutkimukset ovat osoittaneet ke-

vennettyjen pellon muokkausmenetelmien

vähentävän merkittävästi peltoeroosiota ja

typen huuhtoutumista syyskyntöön tai tavan-

omaiseen syysviljaviljelyyn nähden. Neu-

vonnalla ja tutkimustuloksista tiedottamalla
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pyritään herättämään kiinnostusta kevennet-

tyyn muokkaukseen, johon on v. 2000 alka-

neella uudella tukikaudella saatavissa myös

ympäristötukea perustuen lisätoimenpiteenä.

Lannan ja jätevesilietteiden hyötykäytön te-

hostaminen vähentää karjatalouden päästöjä

ja vähentää lannoitustarvetta. Nitraattidirek-

tiivin myötä karjatiloilla tulee vuoden 2002

alusta lukien huolehtia lannan varastoinnista

tiiviissä säiliöissä. Paitsi lantaloista, myös

maatilojen öljysäiliöistä on aiheutunut ajoittain

päästöjä Aurajokeen. Säiliöiden kuntokartoi-

tuksella pyritään ehkäisemään säiliövuodot.

Suojavyöhykkeet oikein toteutettuna voivat

palvella vesiensuojelun lisäksi maisemanhoi-

toa ja luonnon monimuotoisuuden turvaamis-

ta. Ohjelman puitteissa käynnistetään esisel-

vityshanke, jossa tutkitaan mahdollisuuksia

käynnistää laaja, monivuotinen hanke, jonka

sisältönä olisi  puustoisten suojavyöhykkeiden

suunnittelu ja pilottiluonteinen perustaminen

sekä jokiluonnon monimuotoisuuden lisäämi-

nen. Hankkeessa muodostettaisiin jokivarteen

saarekkeita, joilla olisi maisemaa elävöittävä

vaikutus sekä myönteisiä vaikutuksia myös

veden laatuun ja luonnon monimuotoisuuteen.

Suojavyöhykkeiden puusto ja pensaisto vä-

hentää eroosiota, sitoo ravinteita, jäsentää

maisemaa ja parantaa myös joen pohjaeläin-

ten ja kalojen elinoloja. Muutoinkin kaikissa

vesiensuojelua koskevissa suunnitelmissa tu-

lee jatkossa ottaa entistä painokkaammin huo-

mioon myös maisemanhoitoon ja luonnon

monimuotoisuuden turvaamiseen liittyvät ta-

voitteet.

Viljelyalueiden valumavesien hallintamallin

(VIHTA) mukaan (Äijö ja Tattari, 2000) hy-

vin toimivat kosteikot ovat kustannustehok-

kuudeltaan laskeutusaltaita ja suojavyöhyk-

keitä tehokkaampia vesiensuojelukeinoja.

Ohjelman puitteissa käynnistetään selvitys-

työ Aurajoen vesistöalueen hydrologian ja

ominaispiirteet parhaiten huomioivien vesien-

suojelumenetelmien mitoituksesta ja sijoitta-

misesta. Erityisesti selvitetään kosteikkojen

mitoitukseen ja sijoitukseen liittyviä kysymyk-

siä käyttäen VIHTA-mallia ja hyödyntäen

muiden Suomessa tehtyjen kosteikkojen suun-

nitteluun liittyvien kokeiluhankkeiden tuloksia.

Laskeutusaltaat tai etenkin pienten patoaltai-

den ketju voi tehokkaasti pidättää kiintoainesta

ja kiintoainekseen sitoutuneita ravinteita. Pien-

ten patoaltaiden ketjuttamisesta on saatu hy-

viä kokemuksia mm. Pyhäjärven suojelupro-

jektissa (Mattila ja muut, 2001).

Patoaltaiden kunnolla on merkitystä joen kiin-

toainekuormitukseen ja kiintoainekseen sitou-

tuneiden ravinteiden aiheuttamaan kuormituk-

seen. Altaat sakkauttavat pohjalle kiintoaines-

ta, joka altaan täyttyessä karkaa jokeen. Pa-

toaltaiden säännöllinen hoito ja kiintoainek-

sen poisto ovat tärkeitä vesiensuojelutoimia.

Asumajätevedet aiheuttavat jokeen kuormi-

tusta, jonka merkitys vuositasolla on vähäi-

nen, mutta joka ajallisesti ja paikallisesti eten-

kin joen yläjuoksulla aiheuttaa huomattavaa

haittaa mm. joen virkistyskäytölle. Jäteveden

puhdistamoiden toimintaa tulee tehostaa ja

etenkin tulva-aikaisiin toimintahäiriöihin tulee

puuttua.  Tämän vuoksi tulisi käynnistää yk-

sityiskohtainen suunnittelu yläjuoksun taaja-

majätevesien johtamisesta siirtoviemäriä pit-

kin Turkuun.

Vähäisessä määrin kuormitusta tulee Aura-

jokeen myös satunnaispäästöistä. Viime vuo-
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sina päästöjä on tullut mm. öljysäiliöistä, lan-

taloista ja säiliöiden pesuvesistä. Ohjelman

puitteissa tehdään yksityiskohtainen kartoi-

tus riskikohteista ja toimenpide-ehdotukset ris-

kien minimoimiseksi.

Agenda 21 -toiminta tähtää kestävän kehi-

tyksen huomioimiseen kaikessa yksittäisten

asukkaiden ja kuntien toiminnassa. Jokivar-

ren kunnista Agenda-ohjelmaan kuuluvat

Turku ja Lieto. Paikallisagendatoiminta pyri-

tään aloittamaan jatkossa myös muissa kun-

nissa.

Ohjelmaa toteuttavat hankkeet

 Aurajoen lumo -esiselvityshanke
 Aurajoen kosteikot -hanke
 Vesiensuojelurahaston perustamista
koskeva selvitys

 Erityistukineuvojan palkkaaminen
 AHA 21 - haja-asutusalueiden jätevesi-
hanke

 Savijoen MYTVAS-hanke
 Savijoen MICROHARP-hanke

9.2 Aurajoen
kulttuurimaisema kunniaan

9.2.1 Nykytila

Ihmisille on tärkeää kotipaikkatunne,
identiteetti. Identiteetin yksi perusta on
asuinympäristö rakennuksineen.
Historiallisesti kerroksinen asuinym-
päristö, jossa hahmottuu eri aikoina
eläneiden ihmisten jäljet on rikas ja
paikallisidentiteettiä vahvistava.
Aurajoen kulttuuriympäristö  ja siihen
liittyvät perinteet ovat merkittävä osa
kansallista kulttuuriperintöä, jokivar-
ren kuntien  identiteetin keskeinen
teema, osa viihtyisää asuinympäristöä
ja kestävää kehitystä. Aurajoen kult-
tuuri- ja kansallismaiseman suojelu ja
hoito on myös kansallinen velvolli-
suus.

Aurajokilaakson kulttuuriympäristön eri osa-

sista, kulttuurimaisemasta, rakennusperinnös-

tä ja muinaisjäännöksistä on olemassa melko

hyvä tietämys. Keskeisiä inventointeja ovat

muinaisjäännösinventoinnit, rakennetun ym-

päristön inventoinnit sekä maisema-alueen

luontokohteiden kartoitus. Muinaisjäännösten

osalta Liedon inventointi on vielä kesken.

Oripäästä ei ole tuoreita inventointitietoja.

Lisäksi v. 1999 aloitettiin Liedossa ja Pöyty-

ällä kuntatason kulttuuriympäristöohjelmien

laatiminen. Hankkeiden tuottamat julkaisut on

koottu taulukkoon 12. Inventoinneissa on kar-

toitettu arvokkaat luontokohteet, harvalukuis-

ten kasvilajien esiintyminen, esihistoriallisen

ajan muinaisjäännökset, arvokkaat rakenne-

tun ympäristön kokonaisuudet sekä arvotet-

tu kohteita eri arvoluokkiin (paikallisesti, maa-

kunnallisesti, valtakunnallisesti arvokas).

Vastuu kulttuuriperinnöstä ja ympäristöstä

kuuluu jo hallitusmuodonkin perusteella kai-

kille. Valtakunnallisesti on asetettu alueellis-

AURAJOEN KEHITTÄMISOHJELMA
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uutta ja paikallisuutta korostavia painotuksia

kulttuuriympäristön hoidossa. Kunnalliset

kulttuuriympäristöohjelmat välittävät pai-

kallisille asukkaille tietoa alueen kulttuuriar-

voista ja pyrkivät sitomaan asukkaat osaksi

ympäristöään koskevaa suunnittelua. Aura-

jokilaaksossa kulttuuriympäristöohjelmien laa-

dinta on aloitettu Liedossa ja Pöytyällä. Muis-

sa kunnissa ei ole toistaiseksi vireillä vastaa-

via suunnitelmia. Myös joitakin paikallisia mai-

semanhoitosuunnitelmia ja -projekteja  on to-

teutettu. Pöytyän Pöylijoen alueella on toteu-

tettu paikallisvoimin maisemanhoitosuunnitel-

ma ja maisematien kunnostustoimia. Lisäksi

Auran kunnassa toteutettiin keskustaajamaan

kohdistunut maisemanhoitohanke EU:n Lea-

der II -ohjelman rahoituksella.

Aurajokilaaksossa on eräitä valtakunnallises-

tikin arvokkaita rakennetun ympäristön

kokonaisuuksia, joiden säilymiseen on kiinni-

tettävä erityistä huomiota. Ympäristöminis-

teriön ja Museoviraston julkaisemassa selvi-

tyksessä (Museovirasto, 1993) mainitut koh-

teet on lueteltu luvussa 7.1. Lisäksi alueella

on runsaasti paikallisesti tai maakunnallisesti

arvokkaita rakennetun ympäristön kokonai-

suuksia (Lehtonen, 2000b; Lehtonen, 1997).

Koska vanhaa, ennen  vuotta 1921 raken-

nettua rakennuskantaa on Suomessa jäljellä

enää n. 5 % (Ympäristöministeriö, 2001), on

kaikkien vanhojen rakennusten säilyttämiseen

suhtauduttava vakavasti. Yleisesti vanhaa

rakennuskantaa uhkaa monin paikoin rapis-

tuminen ja talojen autioituminen.

Merkittävä osa rakennettua ympäristöä ovat

myös erilaiset maaseudun tuotantomaise-

maan liittyvät rakenteet, kuten aidat, portit,

vajat ja ladot. Näiden kunnosta huolehtimi-

nen on osa kulttuuriympäristön hoitoa.

Aurajoen kulttuurimaiseman keskeinen ydin

ovat viljelykäytössä olevat pellot. Peltovil-

jely, maaseudun yleisistä tuotantoedellytyk-

sistä huolehtiminen ja elävä maaseutu ylipää-

tään ovat jatkossakin kulttuurimaiseman säi-

lymisen elinehto (Ks. myös Sepänmaa, 1997).

Taulukko 13. Vuonna 2001 puolletut perinnebiotooppi-, luonnon monimuotoisuus- ja
maisemanhoitosopimukset  hehtaareina Aurajoen pääuoman kunnissa.

Taulukko 12. Aurajokilaakson kulttuuriympäristöä koskevat inventoinnit.
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ympäristötukien avulla. Eniten perinnebio-

tooppien hoitosopimuksia on tehty Liedossa

ja Pöytyällä. Vuoden 2000 alussa voimassa-

olevien erityistukisopimusten määrät on esi-

tetty luvussa 7.4.1. Vuoden 2001 puolletut

perinnebiotooppi-, luonnon monimuotoisuus-

ja maisemanhoitosopimukset hehtaareina on

esitetty taulukossa 13. Perinnemaisemia on

hoidettu jonkin verran myös talkoovoimin ja

erilaisten projektien kautta. Vuonna 2000 al-

kaneessa työllistettyjen voimin toteutetussa

niittoprojektissa on hoidettu yhteensä 7 pie-

nialaista niittykohdetta Turussa, Liedossa,

Aurassa ja Pöytyällä käsin niittämällä.

Puhtaasti maisemallisista lähtökohdista teh-

tyä Aurajokilaakson maisemaselvitystä ja

maisemanhoito-ohjelmaa ei ole toistaiseksi

tehty. Varsinais-Suomen maisemaselvitykses-

sä (Rautamäki, 1990) todetaan jokilaaksojen

ongelmaksi paikoitellen vesiuoman huono

erottuminen tasaisella peltotasangolla. Myös

Aurajoella vesi-uoman sijaintia osoittava ran-

tavyöhyke on hyvin kapea ja monin paikoin

 ilman rantapuustoa tai pensaita. Rantapuus-

to ei saa kuitenkaan sulkea kokonaan maise-

maa, kuten on käynyt eräissä jokivarren koh-

teissa. Paikoitellen Aurajokimaisemaa vai-

vaavat myös maisemaan sopimattomat yh-

tenäiset istutuskuusikot.

Muinaisjäännökset tuovat kulttuurimaise-

maan lisää merkitystä ja sisältöä.  Osaa koh-

teista hoitaa Museoviraston Varsinais-Suo-

men hoitoyksikkö. Hoitokohteet on lueteltu

taulukossa 14.

Merkittävä osa Aurajokilaakson kulttuuripe-

rintöä ovat jokeen liittyvät perinteet, tapahtu-

mat, muistot ja mielikuvat. Suullista peri-

Taulukko 14. Hoidetut muinaisjännökset Aurajoen pääuoman kuntien alueella *.
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Monen mielestä kulttuurimaiseman arvokkainta osaa edustavat perinteisen maatalouden
ylläpitämät luontotyypit. JK

Kulttuurimaiseman monien mielestä arvok-

kainta osaa edustavat perinteisen maatalou-

den, lähinnä laidunkulttuurin synnyttämät ja

ylläpitämät luontotyypit, perinnemaisemat.

Yleisesti ottaen perinnemaisemien tila niin

Aurajokilaaksossa kuin koko Suomessa on

huono. Entiset laidunniityt ovat umpeutumas-

sa. Yksittäisiä, yleensä suhteellisen pienialai-

sia kohteita hoidetaan maatalouden erityis-
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mätietoa liittyy joen hyötykäyttöön, kuten

myllyihin, sahoihin, jäännostoon sekä vapaa-

ajan toimintoihin, kuten uimiseen, kalastuk-

seen ja jokijäällä järjestettyihin hevoskilpai-

luihin. Jokeen liittyvää suullista perimätietoa

ja perinteitä ei ole tallennettu kuin satunnai-

sesti.

9.2.2 Tavoitteet

Tavoitteena on hoidettu kulttuurimaisema,

jossa näkyy historiallinen kerroksisuus ja

ympäristön monimuotoisuus niin luonnonym-

päristön kuin rakennetun ympäristönkin osalta.

Tavoitteena on säilyttää kulttuurimaiseman

olennaiset piirteet, kuten avoimuus. Tähän liit-

tyy maiseman pitkälti luoneen viljelyn säily-

minen elinvoimaisena jatkossakin. Kulttuuri-

ympäristön hoitoa pyritään edistämään suun-

nitemallisella hoitotyöllä ja neuvonnalla, joka

kohdistetaan viljelijöihin ja jokivarren muihin

asukkaisiin.

Kulttuuriympäristön osana vanha rakennus-

kanta pyritään pitämään kunnossa ja asuttu-

na.

Perinteisen maatalouden synnyttämiä perin-

nemaisemia pyritään säilyttämään suunnitel-

mallisella hoito- ja ennallistamistyöllä.

Jokiuoman erottumista maisemassa pyritään

parantamaan kiinnittämällä huomiota ranta-

vyöhykkeiden kasvillisuuteen. Neuvontaa ja

ohjausta pyritään myös kohdistamaan kult-

tuurimaiseman kannalta tärkeisiin selänteiden

metsiköihin, peltojen ja metsien reunavyöhyk-

keisiin, puuryhmiin ja maisemapuihin.

9.2.3 Toimenpiteet

 Laaditaan maisemanhoidon yleissuun-
nitelma valtakunnallisesti arvokkaalle
maisema-alueelle

Lisätään kulttuuriympäristöä koskevaa
tiedotusta jokivarren asukkaille

Tehdään selvitys maisemamuutoksista
historiallisen kartta-aineiston pohjalta

 Laaditaan kuntakohtaiset kulttuuriym-
päristöohjelmat kuntiin, joista se
puuttuu

 Edistetään kyläkohtaisten kulttuuriym-
päristösuunnitelmien tekemistä

 Edistetään asukasosallistumista
Aurajoen kulttuurimaisemaa koskevas-
sa suunnittelussa ja hoitotoiminnassa

 Edistetään perinnemaisemakohteiden
hoitoa suunnitelmallisella hoito- ja
ennallistamistyöllä

 Edistetään maisemaa elävöittävien
suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen
perustamista ohjaamalla neuvontaa ja
tukipalveluja viljelijöille tukihakemuk-
siin liittyen

 Käynnistetään jokiluonnon ennallista-
mishanke “Aurajoen lumo” aluksi
esiselvityksellä, jossa laaditaan
tarkempi hankesuunnitelma ja toteutta-
vuusselvitys. Ennallistamishankkees-
sa pyritään palauttamaan jokivarsille
lehtosaarekkeita, joilla on vaikutuksia
luonnon monimuotoisuuden lisäksi
vesiensuojeluun ja maisemaan.

 Edistetään vanhan rakennuskannan
suojelua ja kunnostusta

 Edistetään vanhojen teiden, kuten
Vanhan Tampereentien maisemanhoi-
toa

 Muodostetaan Vanhasta Tampereen-
tiestä maisematie opasteineen ja
opaskarttoineen

 Pidättäydytään laajoista hakkuista ja
peltojen metsityksistä maisema-
alueella, etenkin maisemaa reunusta-
villa selännealueilla ja lakimetsissä
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 Kiinnitetään huomiota maisemaa
elävöittävien reunavyöhykkeiden,
puuryhmien ja yksittäisten maisema-
puiden hoitoon

 Tehdään aloite Turun Aurajokivarsi-
maiseman nimeämisestä kansalliseksi
kaupunkipuistoksi

 Lisätään jokivarren asukkaiden tietoi-
suutta kulttuuriympäristöstä mm.
toteuttamalla Aurajoen kulttuurimaise-
maa esittelevä kiertonäyttely sekä
edistämällä kulttuuriympäristökasva-
tusta

 Edistetään asukasosallistumista
Aurajoen kulttuurimaiseman hoitoa
koskevassa suunnittelussa

 Aloitetaan joen hyötykäyttöön, kuten
myllyihin sekä muuhun joen äärellä
tapahtuneeseen toimintaan liittyvän
suullisen perimätiedon kerääminen

 Tehdään aloite luonnonsuojelulain
mukaisen maisema-alueen perustami-
sesta

Kulttuurimaisemaa koskevia yleissuunnitel-

mia tarvitaan kuntien kaavoituksen ja maan-

käytön pohjaksi. Aurajokilaakson maisema-

aluetta sivuavalle Hämeen Härkätielle on laa-

dittu maisemanhoidon suunnitelma. Aurajoen

osalta sellainen on laatimatta. Jokilaakson

maisemanhoidon yleissuunnitelma olisi erään-

lainen ”jokivarsiyleiskaava”, jossa osoitettai-

siin eri alueiden ominaispiirteet ja maankäy-

tön ohjeisto.  Suunnitelmassa tulee eritellä

maiseman rakenteita, maisemallisia solmu-

kohtia ja arvokohteita ja muutoinkin tehdä

tarkka maisema-analyysi sekä antaa konk-

reettisia hoitosuosituksia. Osana maiseman-

hoitosuunnitelmaa tehdään myös selvitys mai-

semamuutoksista historiallisen kartta-aineis-

ton pohjalta.

Tämän lisäksi kartoitetaan myös muut ve-

sistöalueen paikallisesti arvokkaat maisema-

kokonaisuudet esim. sivujokien varsilla sekä

laaditaan hoito-ohjeet näille. Kulttuurimaise-

man vaalimiseen pyritään sitouttamaan laa-

jasti jokivarren asukkaat ja kyläyhteisöt mm.

edistämällä kunta- ja kyläkohtaisten kult-

tuuriympäristöohjelmien laatimista ja to-

teuttamista. Keskeistä on saada asukkaat

mukaan Aurajoen kulttuurimaisemaa koske-

vaan suunnitteluun.

Maaseudun elävänä pysyminen ja aktii-

viviljely ovat Aurajoen kulttuurimaiseman

keskeinen ydin jatkossakin. Tiedotustoimin-

nassa tulee korostaa tätä.

Kulttuurimaiseman ja viljelyluonnon helmiä

ovat perinteisen maatalouden, lähinnä laidun-

kulttuurin ja niiton synnyttämät ja ylläpitämät

luontotyypit, perinnebiotoopit. Perinnebio-

tooppien hoitoon pyritään kannustamaan vil-

jelijöitä palkkaamalla  erityistukineuvoja, joka

maksutta konsultoi tukiasioissa ja tarvittaes-

sa laatii hoitosuunnitelmia kohteisiin. Neu-

vontaa annetaan myös muista maisemaan ja

luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä tuki-Kulttuurimaisema  kunniaan  -  eräänä toimenpiteenä aloitetaan joen hyötykäyttöön, mm.
myllyihin  liittyvän suullisen perimätiedon kerääminen. LS

AURAJOEN KEHITTÄMISOHJELMA
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muodoista, kuten maisemanhoitosopimuksis-

ta ja luonnon monimuotoisuus-sopimuksista,

joita koskevien hakemusten läpimenoa edes-

auttaa Aurajoen lukeutuminen valtakunnalli-

sesti arvokkaiden maisema-alueiden jouk-

koon. Neuvonnalla ja tukipalveluilla pyritään

kannustamaan viljelijöitä myös maisemaa elä-

vöittävien kosteikkojen ja laskeutusaltaiden

perustamiseen. Henkilökohtaisen neuvonnan

on havaittu useissa selvityksissä olevan kes-

keistä erityistukien haun edistämisessä.

Jokiuoman erottumista maisemassa pyritään

parantamaan kiinnittämällä huomiota ranta-

vyöhykkeen kasvillisuuteen. Rantavyöhyk-

keen monipuolinen kasvillisuus  sekä puu- ja

pensasryhmät tuovat elävyyttä viljelymaise-

maan, ovat tehokas ravinteiden pidättäjä ja

tärkeä muutoin avoimen maisematilan jäsen-

täjä (ks. myös Rautamäki, 1997). Ohjelman

puitteissa käynnistetään esiselvityshanke

“Aurajoen lumo” -projektista, jonka sisältö-

nä on lisätä jokiluonnon monimuotoisuutta luo-

malla sekapuustoisia ja pensaikkoisia saarek-

keita maisemallisesti luonteviin kohteisiin jo-

kivarsille. Saarekkeet toimivat suojavyöhyk-

keinä, luonnon monimuotoisuutta lisäävinä ja

maisemallista elävyyttä tuovina tekijöinä.

Maisemaa koskevan yleissuunnittelun yhtey-

dessä tulee kartoittaa maiseman kriittiset pis-

teet, jotka ovat esim. arvorakennuksia ja mai-

semaa reunustavia selännemetsiä. Seläntei-

den lakimetsissä erityisesti laajojen hakkui-

den aiheuttamat maisemavauriot ovat näky-

viä ja hallitsevia ja sellaisina niistä tulee pi-

dättäytyä.

Rakennusperinnön hoitoon on saatavilla

hyvin niukasti yhteiskunnan rahoitustukea.

Jokilaakson vanhaa rakennuskantaa voitaisiin

hoitaa työllistämisvaroin - malli, jota on käy-

tetty mm. perinnemaisemien hoidossa. Myös

rahastotyyppisen toiminnan mahdollisuuksia

kannattaa selvittää.

Turun jokivarsimaiseman nimeäminen uuden

maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseksi kan-

salliseksi kaupunkipuistoksi on ollut ide-

ana esillä muutaman vuoden ajan. Päätökset

kansallisista kaupunkipuistoista tekee ympä-

ristöministeriö kunnan hakemuksesta tai kun-

nan ollessa hakemuksen puoltajana. Puiston

tulee nimeämiskriteerien mukaan heijastella

kansallista tai paikallista historiaa, olla viher-

rakenteeltaan yhtenäinen ja lisäksi sen tulee

olla keskeinen osa kaupunkirakennetta. Oh-

jelman puitteissa käynnistetään prosessi Tu-

run Aurajokivarsimaiseman nimeämiseksi

kansalliseksi kaupunkipuistoksi.

Uusi luonnonsuojelulaki mahdollistaa maise-

ma-alueiden perustamisen luonnon- tai kult-

tuurimaiseman tai historiallisten ominaispiir-

teiden säilyttämiseksi. Maisema-alueiden

perustamisen yhteydessä voidaan antaa mai-

semanhoitoa koskevia määräyksiä. Valtakun-

nallisesti arvokkaista maisema-alueista pää-

töksen tekee ympäristöministeriö ja muista

maisema-alueista paikallinen ympäristökes-

kus maakuntaliiton aloitteesta. Ohjelman puit-

teissa käynnistetään myös selvitystyö luon-

nonsuojelulain 32 § mukaisten maisema-alu-

eiden perustamisesta.

Aurajokeen liittyy paljon jokivarren asukkai-

den muistoja ja mielikuvia mm. myllytoimin-

nasta. Ohjelman puitteissa ryhdytään kerää-

mään tätä jokeen liittyvää suullista perimä-

tietoa osana kulttuuriperinnön vaalimista.
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Työn tuloksia voidaan jalostaa kirjoiksi, näy-

telmiksi ja tapahtumiksi, jotka ylläpitävät osal-

taan ”juuria” sekä edistävät sosiaalista kes-

tävyyttä ja kotiseudun arvostusta.

Muinaisjäännökset, joita on Aurajokilaak-

sossa varsin runsaasti, ovat osa kulttuuriym-

päristön merkityssisältöä. Tiedotuksella ja koh-

teiden entistä laajemmalla hoitotyöllä pyritään

nostamaan jokivarren asukkaiden tietoisuut-

ta muinaisjäännöksistä, jokilaakson pitkästä

asutushistoriasta ja vahvistamaan näin asuk-

kaiden sidettä kotiseutuunsa.

Ohjelmaa toteuttavat hankkeet

 Verkkomuseohanke
 Aurajoen lumo
 Muistojen myllyt
 Aurajokilaakson maisemanhoidon
yleissuunnitelma

 Maisemamuutokset käyttäen venäläistä
topografikartta-aineistoa

 Erityistukineuvojan palkkaaminen
 Niittoprojekti

9.3 Monimuotoisesta
jokiluonnosta viihtyvyyttä

9.3.1 Nykytila

Monimuotoinen jokiluonto on arvo
sinänsä ja toimii myös puskurina
ulkoisille muutostekijöille. Lisäksi
monimuotoinen luonto luo edellytyk-
set viihtyisälle asuinympäristölle,
virkistystoiminnalle ja matkailulle.

Vahvasti kulttuurivaikutteisen Aurajokilaak-

son arvokkaimmat luontotyypit ovat joki-

varsilehdot ja perinteisen maanviljelyn muok-

kaamat perinneympäristöt, kuten hakamaat

ja kedot. Jonkin verran jokilaaksossa on myös

luontaisesti muodostuneita ketoja paahteisil-

la kallioilla, kuten Turun Virnamäessä ja Lie-

don Vanhalinnassa. Arvokkaita luontokohteita

on inventoitu viimeksi vv. 1998-1999, jolloin

toteutettiin koko jokilaakson kattava luonto-

kartoitus (Komulainen ja muut, 2000). Kar-

toituksessa löydettiin lähinnä pääuoman tun-

tumasta 16 arvokasta luontokohdetta, joista

lehtokasvillisuutta oli 11 kohteessa ja keto-

kasvillisuutta 10 kohteessa sekä arvokasta

rantakasvillisuutta 2 kohteessa.

Lisäksi eräitä em. selvitykseen kuulumatto-

mia perinneluontokohteita on inventoitu Var-

sinais-Suomen perinnemaisemainventoinnin

yhteydessä (Lehtomaa, 2000). Lisäksi Au-

rajoen alueelta on olemassa muutamia kun-

ta- ja paikkakohtaisia luontoselvityksiä. Par-

haiten inventoituja kohteita on Liedon Nau-

telankoski, josta on kartoitettu kasvillisuuden

lisäksi myös linnusto, perhoset ja maakotilo-

lajisto. Aurajoen sivu-uomien luontokartoitus-

tilanne on sen sijaan huonompi. Myös ranta-

ja vesikasvillisuus on Aurajoen osalta huo-

AURAJOEN KEHITTÄMISOHJELMA
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nosti tunnettu. Viimeisin laajempi selvitys on

vuodelta 1960 (Tuominen, 1960).

Arvokkaista luontokohteista jyrkimmillä rin-

teillä säästyneitä muutamia pienialaisia joki-

varsilehtoja uhkaavat lähinnä hakkuut. Pe-

rinneympäristöjä uhkaa niin Aurajokilaak-

sossa kuin muuallakin Suomessa entisten lai-

dunkarjan ja niittokulttuurin avoimena ja laji-

rikkaana pitämien niittyjen umpeenkasvu ja

rehevöityminen. Perinneympäristöjen hoito-

toimintaan voi saada EU:n erityisympäristö-

tukea.

Perinnebiotooppeja koskevia hoitosopimuksia

oli vuoden 2000 tilastojen mukaan tehty vain

Liedossa (26 ha) ja Pöytyällä (15,5 ha). Mui-

ta, luonnon monimuotoisuuden kannalta mer-

kittäviä erityistukitoimenpiteitä ovat suojavyö-

hykkeiden ja kosteikkojen perustaminen,

maiseman kehittäminen ja hoito sekä alku-

peräisrotujen kasvattaminen. Voimassaolevien

erityistukisopimusten määrät on esitelty lu-

vussa 7.4.  Uudella, v. 2000 alkaneella tuki-

kaudella luonnon monimuotoisuuden hoitoon

voi saada tukea myös perustuen lisätoimen-

piteenä.

Luontokohteista suojeltuja on Aurajokilaak-

sossa vain Nautelankosken alue, jossa suo-

jeluperusteena on ollut jokivarsilehdon luon-

toarvot sekä niittyalueen hoito.  Nautelankos-

ken lisäksi suojelunarvoisia lehtokohteita oli-

si etenkin joen yläjuoksulla. Virnamäen ar-

vokasta kallioketoa koskevia suojelusuunni-

telmia on myös vireillä.

Arvokkaita pienialaisia luontokohteita voi si-

sältyä myös Aurajokilaakson maisema-aluet-

ta reunustaviin metsäisiin selänteisiin. Jyr-

känteiden alusmetsät ovat uudessa metsälais-

sa luetelluista arvokkaista elinympäristöistä

yksi tyyppi. Metsälain arvokkaiden elinym-

päristöjen kartoitus on koko Varsinais-Suo-

messa vielä kesken. Itse selänteiden karut

metsät ovat lajistollisesti köyhiä, mutta mai-

semallisesti sitäkin tärkeämpiä. Selänteillä ei

tulisikaan suorittaa laajoja, maisemavaurioita

aiheuttavia hakkuita.

Aurajoen rantavyöhyke on pääosin kapea

ja lajiköyhä. Rikkaampaa lajistoa tapaa lähin-

nä muutamilla koskialueilla esim. Nautelan-

koskella ja Auran pappilan koskialueella Jär-

Lohikalojen  nousuesteistä  hankalin on Nautelankosken pato Liedossa. JK

Auran pappilan  koskialueella Järvijoen varrella on rikas kasvilajisto. JM
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vijoen varrella. Rantakasvillisuudella ja       -

puustolla on merkitystä myös pohjaeläimille

ja kaloille suojana ja ravinnonlähteenä. Tuo-

reiden tutkimusten (Haapala, 2001) mukaan

jokien rantametsiköiden tulisi olla pohjaeläi-

mistön kannalta myös monilajisia, sillä eri puu-

ja pensaslajeilla on erilainen merkitys eri vuo-

denaikoina.

Kasvillisuuden ohella Aurajoen pohjaeläi-

mistö ja kalasto tunnetaan kohtuullisella

tarkkuudella. Pohjaeläimistä on muutamilta

koskialueilta usean vuoden aineisto, jota to-

sin ei ole vielä julkaistu. Kalastoa on selvitet-

ty viimeksi laajemmin 1990-luvun alussa

(Kääriä ja muut, 1992). Tämän jälkeen on

tehty satunnaisia koekalastuksia lähes vuo-

sittain. Kalalajisto on varsin monipuolinen.

Halistenkosken kalaportaan valmistuttua v.

1996 lohikalojen luontaiselle lisääntymiselle

muodostui edellytykset. Ensimmäiset merkit

taimenen ja merilohen luontaisesta lisäänty-

misestä kalaportaan valmistumisen jälkeen

saatiin v. 1999. Laajemmin poikastuotanto-

alueita ei ole kuitenkaan kartoitettu. Edelleen

nousuesteitä on patoalueilla, joista hankalin

on Nautelankoski. Halisten- ja Liedon Nau-

telankoskella on toteutettu Lounais-Suomen

Kalastusalueen toimesta kalataloudellisia kos-

kikunnostuksia, joissa on rakennettu suoja-

paikkoja ja kutusoraikkoja.

Myös nahkiainen nousee myös Halistenkos-

ken alaosaan, mutta sen lisääntymisestä Au-

rajoessa ei ole tarkkaa tietoa.

Aurajoen kalakantoja hoidetaan suunnitelmal-

lisesti mm. istuttamalla vuosittain  taimenen

ja lohenpoikasia. Istutuksia tehdään lähinnä

Halisten- ja Nautelankoskeen. Pääosa taime-

nistutuksista on velvoiteistutuksia, jotka kuu-

luvat Turun jätevesiluvan ehtoihin. Istutuksis-

sa käytetään taimenen osalta 2-vuotiasta, Au-

rajoen omista emokaloista tuotettua poikas-

kantaa.

Jokialueen kalakantojen käytöstä ja hoidosta

julkaistaan tietyn väliajoin erillinen suunnitel-

ma. Viimeisin Lounais-Suomen Kalastusalu-

een käyttö- ja hoitosuunnitelma ilmestyi v.

1994 (Walls ja muut,1994).

Asukkaiden tietoisuus Aurajoen luontoar-

voista on varsin vähäistä. Osasyynä tähän on
Tietoisuutta Aurajoen luontoarvoista pyritään nostamaan mm. ympäristökasvatustyön
avulla. MK

Nahkiainen on eräs UHEKS-laji. JK

AURAJOEN KEHITTÄMISOHJELMA
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se, että kohteisiin tutustumista palvelevia

luontopolkuja on ainoastaan Nautelankos-

kella. Muilta osin luontokohteisiin ei ole opas-

tusta, viitoitusta eikä opaskarttoja.

9.3.2 Tavoitteet

Tavoitteena on turvata harvalukuisten lajien

elinympäristöjen ja arvokkaiden luontokohtei-

den ominaispiirteiden säilyminen sekä lisätä

jokilaakson luonnon monimuotoisuutta suun-

nitelmallisella neuvonta-, ennallistamis- ja

hoitotyöllä. Neuvontaa kohdistetaan etenkin

viljelijöille maatalouden ympäristötukiin liitty-

en. Hoito- ja ennallistamistoimia kohdistetaan

perinteisen maatalouden synnyttämiin perin-

neympäristöihin, rantavyöhykkeeseen ja mo-

nimuotoisuuden kannalta tärkeisiin pellon ja

metsän reunavyöhykkeisiin.

Vesiympäristön osalta tavoitteena on pohja-

eläimistön ja kalaston elinmahdollisuuksien

turvaaminen mm. kiinnittämällä huomiota

suojaa ja ravintoa tarjoavaan rantakasvillisuu-

teen ja puustoon, kalojen nousuesteisiin ja

kutualueisiin.

Asukkaiden tietoisuutta Aurajoen luontoar-

voista pyritään nostamaan tiedotus- ja ym-

päristökasvatustyön kautta ja luomalla joki-

varren kuntiin jokiluonnon esittelykohteita.

9.3.3 Toimenpiteet

 Laaditaan Aurajoen alueelle luonnon
monimuotoisuuden yleissuunnitelma

 Kannustetaan maanviljelijöitä maata-
louden ympäristötuen toimenpiteinä
toteuttaviin perinnebiotooppien
hoitotoimiin sekä solmimaan luonnon
monimuotoisuus -hoitosopimuksia

 Edistetään yleisiä, maatalousympäris-
tön luonnon monimuotoisuutta kohot-
tavia toimia, kuten torjunta-aineiden
käytön vähentämistä, siirtymistä
luonnonmukaiseen tuotantoon,
lannoitteiden käytön tehostamista,
kevennettyä maanmuokkausta ja
viljelykasvilajiston monipuolistamista

 Aloitetaan perinnebiotooppien hoidon
seurantaa ja hoidon vaikutusten
tutkimusta

 Edistetään suojavyöhykkeiden toteutta-
mista siten, että niissä otetaan huomi-
oon myös luonnon monimuotoisuus

 Edistetään kosteikkojen toteuttamista

 Edistetään muiden maisemanhoitoon
ja luonnon monimuotoisuuteen
liittyvien tukimuotojen toteuttamista

 Käynnistetään jokiluonnon ennallista-
mishanke “Aurajoen lumo” aluksi
esiselvityksellä, jossa laaditaan
tarkempi hankesuunnitelma ja toteutta-
vuusselvitys. Ennallistamishankkees-
sa pyritään palauttamaan jokivarsille
lehtosaarekkeita, joilla vaikutuksia
luonnon monimuotoisuuden lisäksi
vesiensuojeluun ja maisemaan.

 Palkataan maatalouden erityistukineu-
voja maaseutuympäristöjen hoito-
suunnitelmien laadintaan

 Edistetään luonnon monimuotoisuu-
den vaalimisen tulemista osaksi
maatilojen normaalia viljelytoimintaa
esim. erillisten LUMO-suunnitelmien
kautta

 Edistetään perinnemaisemanhoitoa
kartoittamalla viljelijöiden halukkuus
laidunmaitten vuokraamiseen tai
luovuttamiseen laidunkäyttöön tiloilla,
joilla omaa karjaa ei ole.

 Edistetään muulla tavoin, esim. kyläyh-
distysten talkoilla toteutettavia perin-
neympäristöjen hoitotoimia

 Kiinnitetään huomiota peltojen ja
metsien reunavyöhykkeisiin, ojiin,
pientareisiin ja metsäsaarekkeisiin
monimuotoisuuden kannalta tärkeinä
alueina viljely-ympäristössä
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 Järjestetään monimuotoisuutta koske-
vaa tiedotustoimintaa viljelijöille

 Kartoitetaan tärkeimpien sivujokien
arvokkaat luontokohteet ja huomionar-
voisten eliölajien esiintyminen

 Kartoitetaan liito-oravan esiintymispai-
kat

 Jatketaan harvinaisten lajien, kuten
ketunsaran, esiintymispaikkojen
seurantaa ja hoitoa

 Laaditaan harvalukuisten lajien esiinty-
mispaikkojen hoitosuunnitelmat

 Kartoitetaan Aurajoen vesi- ja rantakas-
villisuus

 Kartoitetaan metsälain mukaiset
arvokkaat elinympäristöt

 Laaditaan suunnitelma kalatien toteut-
tamisesta Nautelankosken padon
yhteyteen.

 Kiinnitetään huomiota rantapuuston
säilyttämiseen kalojen ja pohjaeläin-
ten kannalta tärkeänä suojan antajana
ja ravinnonlähteenä.

 Selvitetään uhanalaisten vimman ja
nahkiaisen kantojen suuruus ja
lisääntymisalueet

 Vaikutetaan jokiveden laatua paranta-
viin toimiin

 Laaditaan julkaisu Aurajoen pohjaeläi-
mistöstä

 Lisätään jokivarren asukkaiden tietoi-
suutta Aurajoen luontoarvoista luo-
malla kuntiin lähiluontokohteita
luontopolkuineen

 Toteutetaan perinnemaisemia ja niiden
hoitoa käsittelevä kiertonäyttely

Viljelyalueiden luonto on merkittävä osa Suo-

men luonnon monimuotoisuutta. Uhanalaisista

lajeista noin viidesosa on riippuvaisia kulttuu-

riympäristöistä, etenkin perinteisen maatalou-

den tuottamista ja ylläpitämistä perinneym-

päristöistä. Tehostuneen maatalouden valli-

tessa perinneympäristöjen säilyminen edellyt-

tää erillisiä hoitotoimia, joihin on saatavilla

tukirahoitusta. Aurajokilaaksossa perinnemai-

semien yleistila on huono.

Luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitel-

malla pyritään hakemaan uusia viljely-ympä-

ristön monimuotoisuuskohteita ympäristötu-

kien piiriin sekä kartoittamaan myös muut

monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet

jokilaaksossa. Osana hanketta tehdään myös

kohteiden hoitosuunnitelmia.

Myös tavanomaisilla viljelykäytäntöjen muu-

toksilla voidaan kohottaa maaseutuluonnon

monimuotoisuutta. Tällaisia toimia ovat mm.

maaperäeliöstön elinoloja parantavat kevy-

emmät maanmuokkausmenetelmät, torjunta-

aineiden käytön vähentäminen sekä viljely-

kasvilajiston monipuolistaminen. Useissa sel-

vityksissä myös luonnonmukaisen tuotannon

on todettu lisäävän luonnon monimuotoisuut-

ta.

Perinnebiotooppien hoitoon pyritään kannus-

tamaan viljelijöitä palkkaamalla  erityistuki-

neuvoja, joka maksutta konsultoi tukiasioissa

ja tarvittaessa laatii hoitosuunnitelmia kohtei-

siin. Neuvontaa annetaan myös muista mai-

semaan ja luonnon monimuotoisuuteen liitty-

vistä tukimuodoista, kuten maisemanhoitoso-

pimuksista ja luonnon monimuotoisuus-sopi-

muksista, joita koskevien hakemusten läpime-

noa edesauttaa Aurajoen lukeutuminen val-

takunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden

joukkoon. Henkilökohtaisen neuvonnan on

havaittu olevan keskeistä erityistukien haun

edistämisessä. Myös hoitotyön seurannasta

tulee huolehtia ja  hoidon vaikutuksia selvit-

tävää tutkimusta tulee lisätä (Heikkilä, 2001;

Perinnemaisemien hoitotyöryhmä, 2000). Tie-

toa perinnemaisemista ja niiden hoidosta le-

AURAJOEN KEHITTÄMISOHJELMA
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vitetään toteuttamalla perinnemaisemia käsit-

televä kiertonäyttely.

Maatalouden ympäristötukineuvonnan tulee

olla kokonaisvaltaista niin, että myös lähinnä

vesiensuojeluun kohdentuvissa ratkaisuissa,

kuten suojavyöhykkeissä otetaan luonnon

monimuotoisuus huomioon. Ohjelman puitteis-

sa käynnistetään esiselvityshanke ”Aurajoen

lumo” -projektista, jonka sisältönä on ennal-

listaa jokiluontoa ja lisätä jokiluonnon moni-

muotoisuutta luomalla sekapuustoisia lehto-

saarekkeita jokivarsille. Lehtosaarekkeet toi-

mivat suojavyöhykkeinä, luonnon monimuo-

toisuutta lisäävinä ja maisemallista elävyyttä

tuovina tekijöinä.

Kosteikot ovat paitsi vesiensuojelun kannalta

tehokkaita lisäämällä veden viipymää ja sito-

malla ravinteita, myös maisemaa elävöittävä

ja luonnon monimuotoisuutta lisäävä tekijä

viljelymaisemassa. Kosteikoilla viihtyvät mo-

net lajit, mm. sorsalinnut ja kahlaajat. Aura-

joella kosteikkoja on erityisympäristötukitoi-

menpiteenä rakennettu hyvin vähän. Viljeli-

jöitä kannustetaan kosteikkojen toteuttami-

seen em. neuvontaprojektin kautta palkkaa-

malla keväisin erityistukineuvoja jokialueelle.

Perinneympäristöjen ja reunavyöhykkeiden

lisäksi monimuotoisuuden kannalta tärkeitä

alueita ovat suojavyöhykkeet, kesantoalueet,

ojien pientareet ja pensaikot, joilla viihtyvät

mm. monet peltolinnut. Ojanvarsien viljele-

mättömät vyöhykkeet ovat tärkeitä ekologi-

sia käytäviä monille lajeille. Yleisen tiedotus-

ja valistustyön kautta pyritään saamaan luon-

non monimuotoisuuden vaaliminen osaksi

normaalia viljelytoimintaa ja kestävää maa-

taloutta, koska erityistuella voidaan hoitaa vain

pientä osaa viljelyalueen luonnosta. Tähän

pyritään myös tilakohtaisten LUMO-suunni-

telmien kautta, joiden laadintaan erikseen

Aurajokialueelle palkattu neuvoja voi antaa

neuvontaa ympäristötukineuvonnan yhteydes-

sä. Monimuotoisuutta lisääviin ja ylläpitäviin

toimiin voi saada myös maatalouden ympä-

ristötukea perustuen lisätoimenpiteenä.

Perinnemaisemia voidaan elvyttää myös ky-

läläisten yhteisvoimin. Varsinkin pienialaisis-

sa kohteissa, joita on Aurajokivarressa usei-

ta, usein ainoa keino hoitaa perinneympäris-

töjä on talkootoiminta. Laiduneläimien käy-

tön tehostamiseksi tulisi kartoittaa halukkuus

laidunten vuokraamiseen tai luovuttamiseen

laidunkäyttöön tiloilla, joilla omaa karjaa ei ole.

Lehtosaarekkeet toimivat suojavyöhykkeinä, luonnon monimuotoisuutta lisäävinä ja
maisemallista elävyyttä tuovina tekijöinä

 Myös talkoovoimin voidaan hoitaa perinneympäristöjä.  MK
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Peltojen ja metsien reunavyöhykkeet ovat

tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannal-

ta. Ympäristötukineuvonnan yhteydessä ja

muulla tiedotustoiminnalla tulee kiinnittää

asukkaiden huomio reunavyöhykkeiden hoi-

tamiseen.

Inventointitilanne luontoarvojen suhteen on

vielä huono eräiden alueiden ja eliöryhmien

osalta. Erityisesti tärkeimpien sivujokien, ku-

ten Savijoen, Jalkalanjoen, Järvijoen ja Paat-

tistenjoen arvokkaat luontokohteet ja harva-

lukuisten lajien esiintyminen tulee kartoittaa

pikaisesti. Koko Aurajoen osalta tulee kar-

toittaa aiempaa tarkemmin liito-oravan esiin-

tymispaikat sekä metsälain arvokkaat elin-

ympäristöt.

Aurajokilaaksossa tavataan eräitä muualla

Varsinais-Suomessa harvalukuisia lajeja, ku-

ten ketunsara, hetesara ja metsälitukka. Näi-

den osalta tulee tarkastaa esiintymispaikat

säännöllisesti ja turvata niiden elinympäris-

töjen säilyminen. Myös muiden, Aurajoki-

laaksossa harvalukuisten kasvilajien esiinty-

mispaikkojen turvaamiseksi tulee laatia lajeille

hoitosuunnitelmat.

Vesiluonto on maaympäristöä huonommin

tunnettua valtakunnallisestikin. Aurajoen ran-

ta- ja vesikasvillisuus kartoitetaan ja saadaan

pohjatietoa muutosten seurantaan. Veden laa-

dun koheneminen luo edellytykset myös ve-

sieliöstön monipuolistumiselle.

Meriaimenen ja -lohen luontaisesta lisäänty-

misestä on havaittu ensimmäiset merkit Au-

rajoella kalaportaan valmistumisen jälkeise-

nä aikana v. 1999. Poikastuotantoalueet ja

luontaisen lisääntymisen laajuus tulisi kartoit-

taa ja käynnistää niiden säännöllinen seuran-

ta tarkemmin nyt, kun Halistenkosken kala-

tie on ollut toiminnassa 6 vuotta. Vieläkin jo-

essa on nousuesteitä, jotka estävät taimenen

ja muiden nousukalojen kutuvaelluksen ylä-

juoksulle. Merkittävin nousueste on Naute-

lankoski, johon tulee suunnitella alueen kult-

tuuriympäristöön ja vanhoihin patorakentei-

siin hyvin sopiva kalatie. Myös muut nousu-

esteet tulee kartoittaa. Viime vuosina tutki-

muksissa on vahvistunut käsitys rantakasvil-

lisuuden ja -puuston merkityksestä pohjaelä-

mille ja kaloille. Alueen maanomistajille suun-

nataan rantametsiköiden merkitystä korosta-

vaa tiedotusta.

Nahkiaiskannan koosta ja lisääntymisestä

Aurajoessa ei ole tarkkaa käsitystä. Meneil-

lään olevassa hankkeessa kartoitetaan nah-

kiaisen toukka-asteiden esiintymistä joessa.

Samassa yhteydessä tulisi tutkia nahkiaisen

siirtomahdollisuuksia yläjuoksulle.

Omakohtaiset kokemukset ja elämykset ovat

tehokkainta ympäristövalistusta. Jokivarren

asukkaiden tietoisuutta Aurajoen luontoar-

voista pyritään nostamaan luomalla kaikkiin

jokivarren kuntiin jokiluonnon esittelykohtei-

ta opasteineen ja luontopolkuineen.

Ohjelmaa toteuttavat hankkeet

 Aurajoen lumo -esiselvityshanke
 Aurajoen luonnon monimuotoisuus
-yleissuunnitelma

 Erityistukineuvojan palkkaaminen
 Nahkiais-projekti
 Niitto-projekti
 Aurajoen lähiluontokohteet

AURAJOEN KEHITTÄMISOHJELMA
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9.4 Aurajoesta virkistystä

9.4.1 Nykytila

Yläjuoksun järvettömillä alueilla
Aurajoki sivujokineen on lähes ainoa
veteen liittyvä virkistyskohde. Mielen-
kiinto jokeen liittyvään virkistystoimin-
taan on riippuvainen veden laadun
kehityksestä. Omakohtaiset, joen eri
virkistyskäyttömuotojen kautta välitty-
vät kokemukset lisäävät yleistä viihty-
vyyttä alueella, vahvistavat paikallis-
identiteettiä ja mielenkiintoa joen
suojelua kohtaan.

Aurajoen virkistyskäyttöedellytykset ovat

parantuneet merkittävästi joen yleisen tilan

kohennuttua lähinnä karjatalouden päästöjen

vähennyttyä ja kunnallisten jäteveden puhdis-

tamoiden aloitettua toimintansa 1960-1980 -

luvuilla. Nykyisin joen yläjuoksun hygieeni-

set haitat vähävirtaamaisina aikoina, leväku-

kinnat kuivina jaksoina etenkin alajuoksulla

sekä ajoittaiset päästöpiikit mm. Halisten alu-

eella haittaavat tuntuvasti joen virkistyskäyt-

töä. Virkistyskäytön turvaamiseksi on jatkos-

sakin turvattava veden laadun suotuisa kehi-

tys.

Joen virkistyskäyttöä on kasvattanut myös

projektitoiminta, josta merkittävä osa on koh-

distunut Aurajoen virkistyskäytön edistämi-

seen tiedostustoiminnan, kalastuskohteiden

perustamisen ja melontaedellytysten paran-

tamisen kautta. Projektitoimintaa on kuvattu

luvussa 5.

Ensimmäiset virkistyskalastuskohteet

perustettiin v. 1986 Turun Halistenkoskelle ja

v. 1993 Liedon Nautelankoskelle. Molempiin

kohteisiin myydään koskikalastuslupia, jotka

oikeuttavat perho- ja viehekalastukseen. Ha-

listenkosken lupamyynti on laskenut viime

vuosina huomattavasti. Ainakin osin lasku on

näennäistä ja johtuu lääninkohtaisen viehelu-

van voimaantulosta. Läänikohtaisella luvalla

saa kalastaa nykyisin Aurajoessa lukuunot-

tamatta alajuoksun koskialueita, joihin siis

edelleenkin tarvitaan erityinen erikseen lunas-

tettava kalastuslupa. Nautelankoskeen myy-

dään vuosittain n. 500 kalastuslupaa.  Liedon

ja Turun lisäksi perustettiin v. 2000 Auran

Hypöistenkoskeen Kallen kalastuskunnan

hallinnoima kalastusalue.

Nautelankosken ja Halistenkosken kalastus-

paikat ovat  vakiinnuttaneet asemansa varsi-

nais-suomalaisten perhokalastajien keskuu-

dessa. Halistenkosken suosio on ehkä jonkin

verran ollut laskussa viime vuosina. Huoli-

matta vakiintuneesta asemastaan, molemmis-

sa kohteissa olisi paljon parannettavaa opas-

teiden ja muun infrastruktuurin osalta. Ka-

lastajien suunnalta on tullut toiveita mm. per-

kuupaikoista ja yleisesti nähtävillä olevasta

saaliskirjanpidosta. Myös perhokalastuskurs-

seja on kysytty. Halistenkoskelle on valmis-

tunut erillinen virkistyskäytön kehittämissuun-

Nautelankosken ja Halistenkosken kalastuspaikat ovat  vakiinnuttaneet asemansa
varsinais-suomalaisten perhokalastajien keskuudessa. AK



56

nitelma, jossa on suunniteltu parannustoimia

myös kalastuksen osalta. Suunnitelmaa on

osittain jo lähdetty toteuttamaan osana EU:n

Tavoite 2 - ohjelman tuella toteutettavaa han-

ketta ”Elävä ja viihtyisä Halistenkoski”.

Nykyisin voimassaolevan kalastuslupajärjes-

telmän mukaan onginta ja pilkintä ovat joka-

miehenoikeuksia ja mahdollistavat vapaan

kalastuksen lohi- ja siikapitoisten jokien koski-

alueita lukuunottamatta. Suosittuja onkipaik-

koja ovat Aurajoella mm. Halistenkosken ala-

juoksu jossa järjestetään säännöllisesti onki-

kilpailuja. Viimeisimmät suuret kilpailut, kil-

paonginnan SM-kilpailut v. 2001, keräsivät yli

1000 kilpaonkijaa eri puolilta Suomea. Halis-

tenkosken lisäksi onkikilpailuja on järjestetty

myös Auran Kuuskoskella. Muualla Aurajo-

ella tapahtuvasta kalastuksesta ei ole tilasto-

tietoa.

Melonnan suosio on aivan viime vuosina ol-

lut selvästi kasvussa. Merkittävin yksittäinen

tekijä tässä on ollut kanoottien vuokraustoi-

minnan käynnistyminen Aurajoen opastuskes-

kuksessa Halistenkoskella. Hyvin merkittä-

vä rooli melontaa kohtaan tunnetun mielen-

kiinnon kasvussa ja yleisesti Aurajoen tunne-

tuksi tekemisessä on ollut jo vuodesta 1992

järjestetty Aurajoki-melonta, joka viime vuo-

sina on kerännyt n. 130 melojaa.

Aurajoen melontamahdollisuuksia on myös

suunnitelmallisesti parannettu EU:n Leader II

-ohjelman tuella toteutetussa Aurajoen me-

lontareitin kehittämishankkeessa, jossa kun-

nostettiin ohituspolut koskialueille sekä laa-

dittiin opaskartta. Aurajoen melontareitti on

mukana myös valtakunnallisessa melontareit-

tioppaassa yhtenä harvoista varsinais-suoma-

laisista reiteistä. Monilta osin reitissä on vie-

läkin parannettavaa. Rantautumisolot ovat

paikoin hankalat ja edellyttäisivät laitureiden

rakentamista. Myös majoituskohteita on ky-

sytty. Koskimelontaa ajatelleen Aurajoki ei

tarjoa erityisen hyvää harjoittelumaastoa.

Satunnaisesti kevättulvien aikaan koskimelo-

jia on käynyt harjoittelemassa suurimmilla kos-

killa, Liedon Nautelankoskella ja Turun Ha-

listenkoskella.

Turusta Liedon Nautelankoskelle ulottuva

Aurajoen pyöräilyreitti toteutettiin Aura-

jokisäätiön, kuntien ja maakuntaliiton voimin

AURAJOEN KEHITTÄMISOHJELMA

Aurajoki-melonta  ajoittuu perinteisesti heinäkuun alkuun. AK

Taimen- ja lohikannan kalastettavuus pysyy hyvällä tasolla säännöllisten istutusten
johdosta. JK
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v. 1998. Reitti kulkee jokivarressa ja noudat-

telee olemassa olleita vanhoja kyläteitä. Reitti

on merkitty valtakunnallisella retkipyöräreit-

titunnuksella. Reitin markkinoimiseksi on jär-

jestetty useana vuonna Aurajoki-pyöräilyta-

pahtuma, joka on kerännyt toistuvasti yli sata

pyöräilijää. Myös yläjuoksulla kulkee vanhaa

Tampereentietä valtakunnalliseen reitistöön

kuuluva osuus, joka ei kuitenkaan ole sisälly-

tetty Aurajoen pyöräilyreittiin. Aurajoen pyö-

räilyreitistä on laadittu myös opaskartta, jo-

hon on merkitty reitin varteen sijoittuvat tu-

tustumiskohteet esittelyineen.

Jokivarressa harjoitetaan myös muuta ul-

koilua ja luonnossa liikkumista. Tätä palve-

levia patikointireittejä ei kuitenkaan ole juuri-

kaan rakennettu. Paikoin jokirannassa kul-

kee myös muita vakiintuneita polkuja, joita

kunnostamalla, viitoittamalla ja luontoon tu-

tustumista palvelevia opastauluja lisäämällä

voitaisiin oleellisesti edistää Aurajoen kehit-

tymistä suosituksi ulkoilu- ja virkistysalueek-

si.

Virkistystoiminta Aurajoella on nykyisin pit-

kälti omaehtoiseen aktiivisuuteen pohjautu-

vaa. Jokivarressa toimii muutamia yrittäjiä,

jotka tarjoavat majoitusta ja ruokailua sekä

opaspalveluita. Myös joen virkistystoimintaa

palvelemaan perustettiin v. 1998 Halistenkos-

kelle vanhaan myllykiinteistöön Aurajoen

opastuskeskus, joka toimii kanoottien vuok-

rauspisteenä ja yleisenä Aurajokeen, kalas-

tukseen ja melontaan liittyvänä neuvontapis-

teenä.

9.4.2 Tavoitteet

Tavoitteena on edistää Aurajoen tulemista

osaksi jokivarren asukkaiden viihtyisää asuin-

ympäristöä kohottamalla joen yleisiä virkis-

tyskäyttöedellytyksiä. Tavoitteeseen pyritään

parantamalla puitteita virkistyskalastukselle,

melonnalle ja muulle ulkoilulle.

Tavoitteena on perustaa lisää virkistyskalas-

tuskohteita joen yläjuoksulle ja parantaa ole-

massaolevien kohteiden opasteita ja palvelu-

ja. Melontamahdollisuuksia pyritään kohen-

tamaan lisäämällä kanoottien vuokrauspisteitä

joen yläjuoksulle sekä parantamalla melon-

tareitin rantautumispaikkoja ja kehittämällä

reitin oheispalveluja, kuten leiriytymis- ja le-

vähdyspaikkoja.

Muun ulkoilun osalta tavoitteena on perustaa

jokivarteen luontoon tutustumista palvelevia

luontopolkuja ja muita patikointireittejä.

9.4.3 Toimenpiteet

 Turvataan veden laadun myönteinen
kehitys

 Vähennetään kuivien jaksojen hygiee-
nisiä haittoja jätevesikuormitusta ja
karjatalouden päästöjä vähentämällä

 Vähennetään Turun vesilaitoksen
piikkimäisiä päästöjä Halisten alueella

 Perustetaan kanoottien vuokrauspistei-
tä joen yläjuoksulle

 Parannetaan Aurajoen melontareitin
rantautumispaikkoja mm. rakentamalla
laitureita koskipaikoille

 Helpotetaan koskialueiden ohitusta
järjestämällä  kanoottien siirtokärryjen
lainausmahdollisuus



58

 Kehitetään melontareitin oheispalveluja
perustamalla leirintä- ja levähdyspaikko-
ja jäteastioineen ja kuivakäymälöineen

 Markkinoidaan melontareittiä järjestä-
mällä tapahtumia ja melontakursseja

 Perustetaan uusia kalastuskohteita joen
yläjuoksulle

 Parannetaan olemassaolevien kalastus-
paikkojen opasteita ja muita palveluja

 Rakennetaan Halistenkoskelle kalastus-
mahdollisuus myös liikuntaesteisille

 Järjestetään kalastuskursseja ja -tapahtu-
mia

 Toteutetaan kaikkiin jokivarren kuntiin
jokiluontoon tutustumista varten lähi-
luontokohteita luontopolkuineen ja
opasteineen

 Edistetään patikointireittien toteuttamista
jokivarteen

Veden laadun kehittyminen parempaan suun-

taan on ehdoton edellytys myös Aurajoen vir-

kistyskäyttömahdollisuuksien kohentumiselle.

Pyritään luvussa 9.1 tarkemmin esitellyillä kei-

noilla turvaamaan veden laadun suotuisa kehi-

tys.

Retkimelonta on selvästi kasvusuunnassa ja

siitä onkin muodostumassa yksi merkittävä

Aurajoen vetovoimatekijä, jatkossa mahdollisesti

ajatellen myös matkailua. Aurajoella on monia

edellytyksiä kasvaa nykyisestä huomattavasti

suositummaksi retkimelontakohteeksi. Aurajoen

vahvuutena on hyvä sijainti lähellä Turun seu-

tua ja hyviä liikenneyhteyksiä sekä rikas histo-

ria, jota voidaan hyödyntää matkailussa. Me-

lonnan oheen voidaan matkailupaketeissa yh-

distää kulttuurikohteiden tarjonnan lisäksi mm.

kalastusta.

Melontaedellytysten edelleen parantamiseksi

tulisi kuntayhteistyöllä kohentaa rantautumis-

paikkoja. Paikoin rannat ovat jyrkkiä ja hanka-

lia etenkin niukan veden aikoina. Rantautumis-

ta helpottaisi monin paikoin kelluvien, joen pin-

nan vaihteluita myötäilevien laitureiden sijoit-

taminen koskialueille. Melonnan kasvaessa

eteen tulevat myös melontaretkien leiriytymis-

ja levähdyspaikat. Kuntayhteistyöllä ja mahdol-

lisesti muulla erillisrahoituksella tulisi rakentaa

melontaretkeä ajatellen sopiviin kohteisiin lei-

riytymis- ja levähdyspaikkoja jäteastioineen ja

kuivakäymälöineen. Tällöin on olennaista so-

pia myös reitin huoltovastuusta, joka voitaisiin

ohjata kunnille, yrittäjälle tai liikuntaseuroille

erillistä korvausta vastaan.

Koskikalastus on vakiinnuttanut asemansa

kohteissa, joihin on myyty jo vuosikaudet erilli-

siä kalastuslupia. Aurajoen kalastuskohteiden

etuna on helppo saavutettavuus ja etenkin Ha-

listenkoskella melko hyvä saalistodennäköisyys.

Taimen- ja lohikannan kalastettavuus pysyy

hyvällä tasolla säännöllisten istutusten johdos-

ta. Myös onkikalastajille joki tarjoaa monipuo-

lista kalastettavaa.

Kalastuskohteita on kuitenkin niukalti joen ylä-

juoksulla, jossa kuitenkin on runsaasti hyvin

luonnonkauniita koskialueita. Ohjelman puitteis-

sa käynnistetään selvitys uusien kalastuskoh-

teiden perustamisesta joen yläjuoksulle. Uusi-

en kalastuskohteiden perustaminen edellyttäisi

kalastettavan kannan turvaamista, kalastusoh-

jeistoa, lupamyynnin järjestämistä sekä mah-

dollisesti myös nousuesteiden tutkimista ja pois-

tamista, jotta ainakin imagomielessä tärkeä lo-

hikalojen nousu yläjuoksulle mm. ohi Nautelan-

kosken padon olisi turvattu.

Olemassaolevien kalastuskohteiden tarjonnas-

sakin on paljon parannettavaa. Tehokkaalla lu-

pavalvonnalla tulee puuttua luvanvastaisiin ka-

lastustapoihin, joista on tullut ongelma etenkin

AURAJOEN KEHITTÄMISOHJELMA
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Halistenkoskella. Tämä on omiaan puhdista-

maan ilmaa ja parantamaan kohteiden mai-

netta. Kohteiden opasteet ja saaliskirjanpito

tulee olla myös kunnossa ja myös yleisesti

nähtävillä, jotta kohde houkuttelee jatkossa-

kin ja jotta saadaan tarkkaa tietoa mm. kala-

istutusten tuloksellisuudesta. Kalastusedelly-

tyksiä voidaan parantaa myös rakentamalla

kalastuslaitureita ja taukopaikkoja.

Myös erityisryhmiä, kuten liikuntarajoitteisia,

tulisi ainakin Halistenkoskella huomioida.

Tämä edellyttää laajempaa suunnittelua kul-

kuramppien ja kalastuslaitureiden osalta ja

myös erillistä rahoitusta hankkeeseen. Halis-

tenkosken puitteiden parantamista kalastuk-

selle ja muulle virkistystoiminnalle ollaan par-

haillaan siinnittelemassa ja osin myös toteut-

tamassa osana EU:n Tavoite 2 -hanketta ”Elä-

vä ja viihtyisä Halistenkoski”.

Sekä kalastuksen että melonnan markkinoin-

tia jokivarren asukkaille tulee tehostaa. Par-

hain kanava on järjestää erilaisia tapahtumia

ja kursseja, joissa asukkaat pääsevät oppaan

johdolla kokeilemaan ohjatusti melontaa ja

vaikkapa perhokalastusta. Tätä on jo usean

vuoden ajan toteutettu menestyksellisesti jo-

kivarren koulujen piirissä Aurajoen opastus-

keskuksessa Halistenkoskella. Toimintaa tu-

lisi laajentaa myös yläjuoksun kuntiin. Ylä-

juoksun kunnissa tarvitaan myös uusien ka-

lastuskohteiden lisäksi kanoottien vuokraus-

pisteitä, jotta melonta voisi yleistyä myös siellä.

Myös soutuveneiden vuokraamista harkitaan.

Uusia melontatapahtumiakin voitaisiin ajatel-

la nykyisen Aurajoki-melonnan lisäksi, joka

ajoittuu perinteisesti heinäkuun alkuun, taval-

lisesti hyvin kuivaan jaksoon kesästä. Eten-

kin luonnonkaunista joen yläjuoksua Pöytyän

Koskelankoskelta alkaen voisi hyvin mark-

kinoida järjestettyjen retkien kautta etenkin

aikoina, jolloin on riittävästi vettä yläjuoksun

pienten koskien laskemiseen.

Jokirannat ovat myös muussa ulkoilukäy-

tössä, ainakin satunnaisesti. Liikkuminen on

paikoin hankalaa, koska erillisiä polkuverkos-

toja ei ole rakennettu. Valmisteilla on hank-

keita, joissa on tarkoitus toteuttaa kaikkiin

jokivarren kuntiin lähiluontokohteita, joihin

rakennettaisiin polut, viitoitukset ja opaste-

taulut luontoon tutustumista varten. Luonto-

polut voivat sisältää aineksia myös historias-

ta.

Aurajoen merkittävimmässä luontokohtees-

sa, luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetulla

Nautelankosken alueella on ollut toiminnas-

sa luontopolku jo pitkään. Polku on kuitenkin

rapistunut, umpeutunut ja kaipaa kunnostus-

ta. Luontopolun uusimisen yhteydessä lisä-

tään kulkua helpottavia pitkospuita, levähdys-

paikkoja penkkeineen sekä uusitaan kaikki

opasteet. Alueen yleistä profiilia nostetaan

myös tehokkaammalla tiedotuksella.

Koskialueet ovat kaikkialla Aurajoella suo-

sittuja käyntikohteita. Varsinkin yläjuoksulla

on erittäin kauniita, lähes luonnontilaisia kos-

kia rantametsiköineen. Luontevaa olisi toteut-

taa luontopolkuja nimenomaan koskialueille.

Tämä edellyttää huolellista suunnittelua,

maanomistajakeskusteluja ja tarkempia luon-

tokartoituksia. Laajapohjainen yhteistyö mm.

museoviranomaisten kanssa on tärkeää, jot-

ta opasteisiin saadaan sisällön monipuolisuut-

ta esim. historian kautta.

Virkistystoiminta jokivarressa voi olla oma-

ehtoista tai palveluihin perustuvaa. Jälkim-
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mäisessä kysyntää voisi olla kalastusmatkai-

lutuotteille ainakin ryhmille, mitä on jo koe-

luonteisesti toteutettukin.

Ohjelmaa toteuttavat hankkeet

 Elävä ja viihtyisä Halistenkoski
 Nautelankosken luontopolun uusimi-
nen

 Aurajoen lähiluontokohteet

9.5 Kulttuuri ja luonto
jokimatkailun vetovoimatekijä

9.5.1 Nykytila

Aurajoen kulttuurimaisema, rikas
historia ja jokeen liittyvät virkistyskäyt-
tömahdollisuudet ovat alueen vetovoi-
matekijöitä, joita voidaan hyödyntää
myös matkailussa.

Aurajokialueella matkailu on Turun kaupunki-

aluetta lukuunottamatta pienimuotoista, lähin-

nä kotiseutuhenkistä matkailua. Aurajokivar-

ressa on muutamia jo pidempään matkailijoil-

le avoinna olleita kohteita. Osa on vastikään

toimintansa aloittaneita. Kävijämäärät vaihte-

levat muutamia kärkikohteita ja Turun mat-

kailukohteita lukuunottamatta muutamista sa-

doista muutamaan tuhanteen. Useiden koh-

teiden toiminnan rungon muodostavat ryhmä-

matkailu ja juhlapalvelut.

Osittain myös Aurajoen alueella toimii kaksi

matkailuorganisaatiota, jotka markkinoivat toi-

minta-alueensa matkailukohteita keskitetysti.

Näistä Vihreä Kolmio toimii Loimaan seu-

tukunnan alueella, ja Aurajoen osalta siis Au-

rassa, Pöytyällä ja Oripäässä. Vihreän Kol-

mion matkailupiste sijaitsee Loimaan seutu-

kunnan kehittämiskeskuksessa Loimaan kau-

pungissa ja se julkaisee erilaisia matkailuesit-

teitä ja osallistuu tapahtumiin kohteiden mark-

kinoimiseksi.

Turku Touring on osakeyhtiömuotoinen

maakunnallinen organisaatio, jonka tehtävänä

on Varsinais-Suomen matkailun edistäminen,

kohteiden markkinointi, neuvonta ja tuoteke-

hitys. Markkinoinnin puolella on keskitytty ns.

kärkituotteisiin, jotka ovat jo toimivia, vetovoi-

AURAJOEN KEHITTÄMISOHJELMA

Kasvavan virkistystoiminnan, melonnan ja kalastuksen,  oheen  tarvitaan
oheispalveluja lisää. Vanhalinnan museon yhteydessä toimii tilausravintola ja
kesäkahvila.

Taulukko 15. Aurajokivarren matkailukohteiden kävijämäärät.
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maisia kohteita. Turku Touring julkaisee vuo-

sittain ilmestyvää laajaa matkailuesitettä, jos-

sa on esitelty alueen matkailukohteet aihepii-

reittäin, tapahtumat, majoitus-, ravintola- ja lii-

kennepalvelut. Aurajoki on sinänsä aika pai-

nokkaasti esillä Turun kohteiden kautta. Muil-

ta osin esitteessä ovat mukana Pöytyän ja Lie-

don kohteet.

Aurajoen varrella olevien kohteiden markki-

noimiseksi käynnistettiin v. 1998 POMO-maa-

seudun kehittämisohjelman rahoituksella ”Au-

rajoen kulttuuri- ja luontomatkailun kehittämi-

nen” -hanke. Hankkeessa tuotettiin yhteisesite

”Virran varrella” ja osallistuttiin messutapah-

tumiin sekä järjestettiin yleisöretkiä. Käynnis-

sä olevia, matkailuun liittyviä hankkeita ovat

mm. Liedon ”symbioosi”-hanke, jossa on tar-

koitus kehittää Liedon matkailutarjontaa ja luo-

da matkailun infopiste kuntaan. Lisäksi Aura-

joen opastuskeskuksen sisältöä ja tarjontaa

myös matkailijoille kehitetään osana EU:n ta-

voite 2-hanketta ”Elävä ja viihtyisä Halisten-

koski”.

Aurajokilaaksoa sivuavan Hämeen Härkätien

markkinoimiseksi toteutettiin matkailun kehit-

tämishanke vv. 2000-2001 Härkätien varrella

olevien kuntien ja maakuntaliittojen toimesta.

Projektissa kehitettiin mm. matkailutien viitoi-

tusta, tuotettiin Hämeen Härkätietä esittele-

viä oppaita sekä osallistuttiin markkinointita-

pahtumiin. Hanke jatkuu vuoteen 2003.

Matkailun kehittämistä ajatellen Aurajoen vah-

vuutena on kulttuurimaisemaan liittyvien ar-

vojen lisäksi helppo saavutettavuus ja olemassa

olevat muutamat kärkikohteet, jotka voivat tu-

kea myös uusien kohteiden kannattavuutta.

Toisaalta yläjuoksulla tarjontaa on vähemmän,

johtuen ainakin osittain maatalousvaltaisuudes-

ta ja suuresta tilakoosta, jolloin mahdollisuu-

det esim. sivuelinkeinona toteutettaviin matkai-

lupalveluihin ovat vähäisemmät. Kasvavan vir-

kistystoiminnan, melonnan ja kalastuksen, oheen

tarvittaisiin varsinkin oheispalveluja lisää.

9.5.2 Tavoitteet

Tavoitteena on vahvistaa olemassaolevien jo-

kivarren matkailukohteiden verkottumista ja

yhteismarkkinointia sekä kehittää uusia, jokeen

tukeutuvia tai sitä hyödyntäviä tuotteita esim.

luontomatkailussa.

9.5.3 Toimenpiteet

 Edistetään olemassaolevien jokivarren
matkailukohteiden verkottumista ja
yhteismarkkinointia

 Kehitetään uusia teemallisia matkailupa-
ketteja ryhmille sekä järjestetään paket-
tien toteutus ja markkinointi

 Järjestetään Aurajokeen ja joen varrella
oleviin kohteisiin liittyvää koulutusta
alueen matkailuoppaille

 Parannetaan joen virkistyskäyttöedelly-
tyksiä

 Luodaan lisää kulttuuri- ja luontomatkai-
lun oheispalveluja, kuten kanoottien
vuokrauspisteitä, majoitus- ja ruokailu-
palveluja

 Parannetaan muinaisjäännöskohteiden
näkyvyyttä toteuttamalla merkittävimmil-
le kohteille opastauluja yhteistyössä
Museoviraston kanssa ja laatimalla
kohdekarttoja selostuksineen omatoimi-
sille matkailijoille

 Käynnistetään selvitys jokiluontokeskuk-
sen toteuttamisesta

Aurajokeen tukeutuvan matkailun kasvusuun-

tana voisi olla pienimuotoisten, erillisten teemo-

jen alla markkinoitavien yksilö- ja  ryhmämat-

kailutuotteiden kehittäminen. Teemoja voisivat
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olla esim. historia (“Suomen alkujuurilla”), au-

tomatkailu historiallisesti merkittävällä ja

maisemallisesti kauniilla vanhalla Tampereen-

tiellä sekä virkistyskäyttöön liittyvät tuotepa-

ketit (melonta, kalastus, jokiluonto). Tämä

edellyttäisi tuotepakettien ja markkinointior-

ganisaation luomista, yrittäjien koulutusta sekä

osittain myös tarvittavan infrastruktuurin ra-

kentamista (maisematien kyltitykset, leväh-

dyspaikat, opasteet mm. koskialueille) sekä

oheispalveluiden toteuttajia nykyistä enem-

män. Virkistysmatkailun osalta selvää puu-

tetta on mm. leirintäpalveluista ja kanoottien

vuokrauspisteistä. Muinaisjäännöskohteiden

esilletuominen edellyttäisi nykyistä parempaa

viitoitusta kohteisiin, opastauluja ja penkkejä.

Aurajoen opastuskeskus Myllärintalo toimii

Halistenkoskella Aurajokeen, kalastukseen ja

melontaan liittyvänä infopisteenä. Tiloissa on

myös pienet näyttelytilat, jotka eivät kuiten-

kaan mahdollista laajemman Aurajoen luon-

non- ja kulttuuriympäristöön liittyvän perus-

näyttelyn toteuttamista. Eteläisen Suomen vir-

tavesien luontoa ja historiaa ei laajemmin esi-

tellä missään nykyisin toiminnassa olevista

luontokeskuksista. Ohjelman puitteissa käyn-

nistetään selvitys jokiluontokeskuksen toteut-

tamisesta jo olemassaoleviin tiloihin esim.

Aurassa tai Liedossa hyvin liikenneyhteyksi-

en ja Aurajoen lähellä. Keskus toimisi Aura-

jokeen, joen historiaan, luontoon ja maise-

maan liittyvänä opastuskeskuksena, jossa olisi

tilat perusnäyttelylle, vaihtuville näyttelyille ja

kouluryhmien ympäristökasvatustoiminnalle.

Ohjelmaa toteuttavat hankkeet

 ”Elävä ja viihtyisä Halistenkoski”
 Liedon Symbioosi
 Selvityshanke jokiluontokeskuksen
toteuttamisesta

9.6 Yhteinen jokemme:
asennemuokkausta
ympäristökasvatuksella ja
tiedotuksella

9.6.1 Nykytila

Ympäristöä koskeviin valintoihin
vaikuttaa yksilötasolla tietoisuus,
arvot ja henkilökohtaiset resurssit.
Aurajokea koskevalla aktiivisella
tiedottamisella edistetään jokivarren
asukkaiden tietoisuutta jokilaakson
historiasta, luonnosta, kulttuuriympä-
ristöstä ja vesiensuojelusta ja noste-
taan näin kotiseudun arvostusta,
mielenkiintoa joen suojelua kohtaan
sekä edistetään jokialueen kehittämis-
tä ekologisesti, kulttuurisesti ja sosi-
aalisesti kestävällä tavalla. Lapset ja
nuoret ovat tulevaisuuden ympäristö-
valintoja koskien keskeinen kohderyh-
mä Aurajoen ympäristökasvatustyös-
sä.

Ympäristötietoisuutta on korostettu useissa

valtakunnallisissa ja EU:n laajuisissa ympä-

ristöohjelmissa. Tiedottamisella ja ympäristö-

kasvatuksella on keskeinen asema pyrittäes-

sä kohti kestävää kehitystä. Aurajoen kehit-

tämisprojekteissa, joita on kuvattu luvussa 5,

tiedotus ja ympäristökasvatus on ollut virkis-

tyskäytön ohella keskeinen teema. Tiedotuk-

sella on pyritty ennen muuta Aurajoen ylei-

sen arvostuksen lisäämiseen ja sitä kautta

suojelumielenkiinnon herättämiseen. Aurajo-

kea koskevalle tiedotustoiminnalle alkaa siis

jo olla perinteitä ja se on vahvalla pohjalla.

Aurajokea koskevaa tietoa on tarjottu eri for-

maateissa: kirjoissa, esitteissä, internet-sivus-

toilla ja multimedian keinoin. Kohderyhmänä

ovat olleet koululaiset, päiväkodit ja suuri ylei-

sö ilman tarkempaa rajausta.

AURAJOEN KEHITTÄMISOHJELMA
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Aurajokea koskevassa ympäristökasvatuk-

sessa on pääpaino ollut toiminnallisuudessa:

päiväkodeille ja kouluryhmille on tarjottu opas-

tuksia historiasta, jokiluonnosta, kalastukses-

ta ja melonnasta ja toiminnan kautta pyritty

tarjoamaan kokemuksia ja elämyksiä. Tämän

ohessa on laadittu myös opetusta tukevaa

materiaalia, kuten lehtiä, kirjasia ja kalvosar-

joja sekä järjestetty yleisöluentoja.

Erilaisilla jokeen liittyvillä tapahtumilla on myös

tuotu Aurajokea esille ja nostettu joen arvos-

tusta. Jo perinteeksi ovat muodostuneet vuo-

desta 1992 järjestetty Aurajoki-melonta ja

Aurajoki-festival -tapahtuma Halistenkoskel-

la. Jokivarressa on järjestetty myös pyöräily-

tapahtumia ja onkikilpailuja.

Aurajoki kokonaisuutena ja eri ajankohtais-

teemat, kuten melonta, projektit, kalastus, ka-

laporras, tutkimushankkeet, ovat olleet var-

sin näkyvästi esillä tiedotusvälineissä. Alueella

toimivia sanomalehtiä ovat mm. Turun Sano-

mat, Turun Tienoo (Lieto) ja Auranmaan Viik-

kolehti (Aura, Pöytyä, Oripää), joissa kaikis-

sa on ollut säännöllisesti Aurajokea koskevia

artikkeleita. Eniten lehdissä on ollut virkistys-

käyttöön ja vesiensuojeluun liittyvää uutisoin-

tia. Myös jokivarren kohteet ovat olleet hy-

vin esillä lehdistössä.

9.6.2 Tavoitteet

Tavoitteena on lisätä jokivarren asukkaiden

yleistä ympäristötietoisuutta, tietoisuutta Au-

rajoen kulttuuriympäristöstä, vesiensuojelus-

ta, jokiluonnosta ja nostaa näin  kotiseudun ja

Aurajoen yleistä arvostusta, mielenkiintoa

joen suojelua kohtaan sekä edistää kestävän

kehityksen toteutumista.

Tavoitteena on vakiinnuttaa Aurajokeen liit-

tyvät eri aiheet, kuten historia, maisemanhoi-

to, luonto, veden laadun tarkkailu ja vesien-

suojelu, osaksi jokivarren koulujen opetusta.

9.6.3 Toimenpiteet

 Järjestetään yleisöluentoja Aurajoen
vesien- ja maisemansuojelusta, luon-
nosta ja historiasta

 Järjestetään seminaareja ja kursseja

 Järjestetään tapahtumia, esim. kaikissa
jokivarren kunnissa samana päivänä
järjestettävä Aurajoki-päivä

 Ylläpidetään ja kehitetään Aurajoen
internet-sivustoja

 Tuotetaan koulujen opetusta tukevaa
Aurajoki-aiheista materiaalia etenkin
www-sivuilla jaettavaksi

 Järjestetään opettajille koulutusta

 Järjestetään opastuksia päiväkodeille
ja kouluille

 Järjestetään kiertonäyttelyitä

 Tehostetaan eri toimijatahojen välistä
yhteydenpitoa ja tiedonvälitystä
Aurajoki-neuvottelukunnan ja tiedote-
lehtien kautta

 Tehostetaan yhteistyötä tiedotusväli-
neiden kanssa kulttuuriympäristön
hoito- ja vesiensuojeluasioista tiedot-
tamisessa

 Osallistutaan yleisötapahtumiin, kuten
messuihin

 Tuotetaan Aurajokea koskevia esitteitä,
lehtiä ja muita julkaisuja

 Perustetaan Aurajokeen liittyviä info-
pisteitä kuntien infopisteiden ja
matkailukohteiden yhteyteen

 Käynnistetään selvityshanke jokiluon-
tokeskuksen toteuttamisesta
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Aurajokea koskevalla tiedotuksella ja ympä-

ristökasvatuksella on jo vankka pohja, josta

on hyvä jatkaa. Muutamia kertoja järjestet-

tyjen yleisöluentojen suuri suosio on osoitta-

nut, että jokivarren asukkaat ovat kiinnostu-

neita Aurajoesta, lähiympäristöstään ja koti-

seutunsa historiasta. Luentotoimintaa kannat-

taa jatkaa ja järjestää luentoja entistä enem-

män myös yläjuoksun kunnissa.

Erilaisilla jokeen liittyvillä tapahtumilla voidaan

tuoda esille jokea ja suojeluteemoja. Perin-

teisten Aurajoki-melonnan ja Aurajoki-Fes-

tival -tapahtuman lisäksi voisi ajatella erityis-

tä Aurajoki-päivää, jonka puitteissa samaan

aikaan järjestettäisiin kaikissa jokivarren kun-

nissa Aurajokeen liittyvää ohjelmaa, kuten ka-

lastusta, melontaa, luontoretkiä sekä jaettai-

siin vesien- ja maisemansuojeluun liittyvää tie-

toutta.

Aurajoen www-sivusto on ollut käytössä vuo-

desta 1998. Sivuja ylläpitää Aurajokisäätiö.

Internet-sivuilla voidaan levittää ajankohtais-

tietoa, uutisia, tietoja tapahtumista. Sivusto

käy hyvin myös oppimateriaalin levitykseen.

Liedon kunnalla on käynnissä Liedon Verk-

kokoulu -hanke, jossa pyritään ottamaan tie-

toverkot ja tietotekniikka uudeksi opiskeluvä-

lineeksi. Hankkeen tavoitteena on tuoda tie-

toverkkojen hyväksikäyttö opiskelussa osak-

si normaalia koulupäivää ja edistää uuden

opiskelukulttuurin omaksumista. Verkkokou-

luhanke on Opetushallituksen tukema projekti,

jossa verkko- oppimisympäristö tullaan otta-

maan käyttöön kaikilla kouluasteilla. Naute-

lankosken museo on mukana hankkeessa

omalla ”verkkomuseo” -osiollaan.

Jokivarren koulut ja päiväkodit ovat keskei-

nen kohderyhmä Aurajokeen liittyvässä ym-

Taulukko 16. Yleistajuisia, suurelle yleisölle suunnattuja Aurajokeen liittyviä julkaisuja.

Taulukko 17.  Aurajokea koskevia lehtiartikkeleita aihepiireittäin vv. 1993-2001.

AURAJOEN KEHITTÄMISOHJELMA

Erilaisilla jokeen liittyvillä tapahtumilla voidaan tuoda esille jokea ja suojeluteemoja. JK
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päristökasvatustyössä. Kantavana periaattee-

na tähän saakka järjestetyssä koulu- ja päi-

väkotitoiminnassa on ollut toiminnallisuus, toi-

minnan kautta luotu side Aurajokeen. Tämä

on linjassa yleisten ympäristökasvatusperiaat-

teiden ja oppimiskäsitysten kanssa, jotka ko-

rostavat kaiken oppimisen edellytyksenä ko-

kemuksellisuuden kautta syntyvää herkisty-

mistä ympäristöasioille.

Jatkossakin toimintaan ja omakohtaiseen te-

kemiseen perustuvaa ympäristökasvatustyö-

tä tulee jatkaa ja pyrkiä vakiinnuttamaan Au-

rajoki opetusta tukevaksi elementiksi koulu-

jen arkipäivän toiminnassa. Elämyksellisten

elementtien lisäksi ongelmalähtöistä, pohdis-

kelevaa otetta täytyy vahvistaa koulujen pro-

jektien kautta. Toimintamallin luomiseen tar-

vittaisiin lisää erityisesti kasvatuksellisista läh-

tökohdista lähtevää projektitoimintaa, jonka

puitteissa entistä laajemmin koko jokivarres-

sa annettaisiin opettajille koulutusta ja ohjat-

tuja retkiä koululaisryhmille.

Suurelle yleisölle tapahtuvassa tiedottamisessa

keskeisessä roolissa ovat tiedotusvälineet, joi-

den kanssa yhteistyötä tulee jatkaa ja tehos-

taa. Jatkossa tulee pyrkiä tuottamaan yhteis-

työssä tiedotusvälineiden kanssa entistä

enemmän artikkeleita myös Aurajoen suoje-

luasioista, kuten kaikkien ulottuvilla olevista

keinoista parantaa veden laatua ja  hoitaa

kulttuuriympäristöä.

Aurajoen opastuskeskus Myllärintalo toimii

Halistenkoskella Aurajokeen, kalastukseen ja

melontaan liittyvänä infopisteenä. Tiloissa on

myös pienet näyttelytilat, jotka eivät kuiten-

kaan mahdollista laajemman Aurajoen luon-

non- ja kulttuuriympäristöön liittyvän perus-

näyttelyn toteuttamista. Eteläisen Suomen

virtavesien luontoa ja historiaa ei laajemmin

esitellä missään nykyisin toiminnassa olevista

luontokeskuksista. Ohjelman puitteissa käyn-

nistetään selvitys jokiluontokeskuksen toteut-

tamisesta jo olemassaoleviin tiloihin esim.

Aurassa tai Liedossa hyvin liikenneyhteyk-

sien ja Aurajoen lähellä. Keskus toimisi Au-

rajokeen, joen historiaan, luontoon ja maise-

maan liittyvänä opastuskeskuksena, jossa

olisi tilat perusnäyttelylle, vaihtuville näytte-

lyille ja kouluryhmien ympäristökasvatustoi-

minnalle.

Ohjelman toteuttamisen kannalta keskeistä

on tehostaa eri toimijatahojen välistä yhtey-

denpitoa ja tiedonvälitystä. Tähän voidaan

käyttää jo aiemmin Aurajoen yhteistyöryh-

män julkaisemaa Aurajoki-viesti -tiedoteleh-

teä, jonka jakelua kannattaa laajentaa. Tä-

män lisäksi ohjelmatyötä varten perustetaan

Aurajoki-neuvottelukunta, joka ohjelman seu-

rantatehtävän lisäksi toimii myös keskuste-

lu- ja tiedonvälitysfoorumina.

Ohjelmaa toteuttavat hankkeet

 Liedon verkkokoulu- ja verkkomuseo -
hankkeet

 ”Elävä ja viihtyisä Halistenkoski”
 ”Muistojen myllyt”
 Aurajoki ympäristökasvatuksessa
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Aurajoen vesistöalueella toimii useita kehit-

tämisorganisaatioita, jotka ovat laatineet omil-

le toiminta-alueilleen monivuotisia kehittämis-

ohjelmia. Monet ohjelmista ovat elinkeinopai-

notteisia, joissa tosin ympäristön vaaliminen

nähdään tärkeänä elinkeinojen, etenkin mat-

kailun kehittämisen taustaedellytyksenä.

10.1 Alueelliset
toimintaryhmät
Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit

ry. on EU:n Leader+ -tavoiteohjelmaa toteut-

tava ns. paikallinen toimintaryhmä, jonka toi-

mialueeseen Aurajoen osalta kuuluvat ylä-

juoksun kunnat Aura, Pöytyä ja Oripää. Maa-

seudun kehittämistyötä tekevän yhdistyksen

rahoittamiin hankkeisiin kaudella 1997-2000

kuului Aurajoen yläjuoksun alueella maise-

manhoitohankkeita, ympäristökasvatushank-

keita, kulttuuriperinnön inventointeja sekä

matkailuun liittyviä hankkeita.

Vuonna 2001 alkaneella uudella toimintakau-

della yhdistys on valinnut kehittämisohjelman-

sa (Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry.,

2001) keskeiseksi teemaksi kulttuuristen

voimavarojen ja luonnonympäristön hyö-

dyntämisen maaseudun kylien, matkailun ja

pienyrittäjyyden kehittämisessä ekologisesti

ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Selkeäksi

alueelliseksi vahvuudeksi ohjelmassa noste-

taan viljelyn muokkaamat arvokkaat kult-

tuurimaisemat ja jokilaaksojen kulttuuri-

perintö. Maaseudun kehittämisen mahdolli-

suuksina ohjelmassa nähdään kulttuuriperin-

nön ja jokilaaksojen luonnon hyödyntämisen

matkailussa. Etenkin matkailun oheispalve-

luja, majoitusta ja ravitsemuspalveluja, kaiva-

taan alueelle lisää. Vaikeutena ovat niukka

verkostoituminen ja heikko markkinointiosaa-

minen sekä kulttuurimaisemaan liittyvät uh-

katekijät. Myös tehokkaan maatalouden

päästöihin liittyy ongelmia, jotka heikentävät

maaseudun vetovoimaisuutta matkailu- ja vir

kistyskohteena.

10
YHTEYS MUIHIN
ALUETTA KOSKEVIIN
OHJELMIIN
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Varsin Hyvä ry. toteuttaa alueellista maa-

seutuohjelmaa (ALMA) 11 Turun läheisyy-

dessä sijaitsevan kunnan alueella. ”Kaikki

käden ulottuvilla” -nimikkeen alla kulkevas-

sa, vuosia 2001-2006 koskevassa ohjelmas-

sa (Varsin Hyvä ry., 2001) nostetaan kau-

pungin ja maaseudun vuorovaikutus edellis-

kauden tavoin keskeiseksi teemaksi. Myös

jokialueiden merkitystä korostetaan. Tällöin

myös jokivesien laatuun on kiinnitettävä huo-

miota.

Molemmissa em. maaseudun kehittämisoh-

jelmissa nähdään vaikeutena varsinaissuoma-

laisen asenneilmaston konservatiivisuus.

Tämä näkyy tietynlaisena hitautena omaksua

verkottumista sekä myös vesiensuojeluun täh-

tääviä uusia viljelykäytäntöjä.

Sekä Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit,

että Varsin Hyvä ry. jakavat rahoitusta maa-

seudun kehittämishankkeisiin. Hankkeiden

tulee liittyä ohjelmien toimintalinjojen teemoi-

hin, kuten luonnon- ja kulttuuriympäristön hyö-

dyntämiseen matkailussa, maaseudun elinolo-

jen ja viihtyvyyden lisäämiseen, paikallisiden-

titeetin vahvistamiseen ja pienyrittäjyyteen.

Aurajokilaaksossa on em. rahoituslähteitä ja

niiden taustalla olevia kehittämisohjelmia aja-

tellen monia vahvuuksia. Aurajoen kehittä-

misen kannalta nämä rahoituskanavat ovat

merkittävä voimavara, jonka hyödyntämiseen

tulisi aktivoida paikallisia asukkaita ja kylä-

yhdistyksiä.

10.2  Maakunnalliset ja
seutukunnalliset
kehittämisohjelmat

Aurajoen alue kuuluu Varsinais-Suomen maa-

kuntaan. Seutukunnallisesti alue jakaantuu si-

ten, että Aurajoen pääuoman kunnista Tur-

ku, Kaarina ja Lieto kuuluvat Turun seutu-

kuntaan ja yläjuoksun kunnat Aura, Pöytyä

ja Oripää Loimaan seutukuntaan. Seutukun-

nista Loimaan seutukunta on maatalousval-

taista aluetta, kun taas Turun seutukunnalla

on voimakas rooli tutkimuksessa, teollisuu-

dessa ja palveluissa.

Varsinais-Suomen liitto on laatinut koko maa-

kuntaa koskevan Varsinais-Suomen kehit-

tämisohjelman (Varsinais- Suomen liitto,

1997), jossa korostetaan vahvaa osaamista,

rikasta kulttuuriperintöä sekä strategisesti

keskeistä sijaintia idän ja lännen välissä osa-

na maakunnan kehittämisstrategiaa. Jokilaak-

sojen osalta todetaan ohjelmassa niihin sisäl-

tyvän merkittäviä maisemallisia arvoja, joita

tulee hoitaa perusteellisiin inventointitietoihin

perustuen. Kulttuurimaisemien hoito todetaan

tärkeäksi myös matkailun kannalta.

Osana Varsinais-Suomen kehittämisohjel-

maan liittyviä toimenpiteitä laadittiin v. 1998

Varsinais-Suomen matkailuohjelma

(Maakuntahallituksen nimeämä matkailuoh-

jelmatyöryhmä, 1998). Varsinais-Suomen

matkailun strategiaksi ohjelmassa esitetään

matkailun kärkituotteiden tehokasta markki-

nointia, yhteistyön lisäämistä, kansainvälistä

suuntautumista ja ympäristöarvojen kunnioit-

tamista. Ohjelmassa korostetaan alueen luon-
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to- ja kulttuuriarvoja ja mm. Aurajokilaakson

maisemaa myös matkailun kehittämisen vah-

vuustekijänä. Aurajokeen tukeutuvaan mat-

kailuun liittyen, matkailun trendit näyttäisivät

suuntautuvan mm. yksilö- ja kulttuurimatkai-

luun entistä enemmän.

Turun seutukunnan kehittämiskeskus

omassa vuosille 2001-2006 (Turun seutukun-

nan kehittämiskeskus, 2000) ulottuvassa ke-

hittämissuunnitelmassaan tuo Aurajokeakin

sivuavasti luontoliikkumiseen liittyvät melon-

ta- ja patikointireitistöt osana matkailun ke-

hittämistä. Konkreettisemmin Aurajokeen

kohdentuen ohjelmassa esitetään Aurajoki-

laakson maisemanhoitosuunnitelman tekemis-

tä sekä pyöräily- ja melontareitistöjen hyö-

dyntämistä matkailussa osana ympäristön ti-

lan parantamiseen tähtäävää toimenpideko-

konaisuutta.

Loimaan seutukunnan kehittämisohjelmas-

sa (Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus,

2000) pyritään kohottamaan seutukunnan pro-

fiilia luonnonläheisenä asuinympäristönä. Au-

rajoen kulttuurimaisema nähdään ohjelmassa

koko seutukunnan ympäristövalttina.

Lounais-Suomen ympäristökeskus, Varsinais-

Suomen liitto ja Varsinais-Suomen TE-kes-

kus käynnistivät v. 1999 vuoteen 2006 ulottu-

van Pro Saaristomeri -ohjelman, jossa varsi-

naisten ohjelman puitesopimuksen allekirjoit-

taneiden tahojen lisäksi työskentelee useita

kymmeniä yhteistyötahoja Saaristomeren pa-

rantamiseen tähtäävien toimien ideoinnissa eri

työryhmissä. Keskeistä ohjelmassa on saada

aikaan konkreettisia hankkeita maatalouden,

kalankasvatuksen, teollisuuden, jätevesien ja

muiden päästölähteiden aiheuttaman kuormi-

tuksen vähentämiseksi. Aurajoki muiden Saa-

ristomereen laskevien jokien tavoin kuormit-

taa merkittävästi Saaristomerta ja on siten

mukana ohjelmassa.

YHTEYS MUIHIN ALUETTA KOSKEVIN OHJELMIIN
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Aurajoen kehittämisohjelmaa toteutetaan eri

tahojen välisenä laajapohjaisena yhteistyö-

nä. Ohjelman toteuttamisen kannalta keskei-

siä toimijoita ovat alueviranomaiset (Lounais-

Suomen ympäristökeskus, Varsinais-Suomen

liitto,  Varsinais-Suomen TE-keskus), kunnat,

kehittämisorganisaatiot (Aurajokisäätiö, Au-

rajoen yhteistyöryhmä, Varsin Hyvä ry., Var-

sinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry., Turun

seudun ja Loimaan seutukunnan kehittämis-

keskukset), paikallisyhdistykset (asukas- ja

kyläyhdistykset, luonnonsuojeluyhdistykset,

maataloustuottajayhdistykset) ja paikalliset

asukkaat. Ohjelman toteuttaminen edellyttää

joiltain osin myös uutta tutkimustietoa. Täs-

sä yhteydessä keskeisiä yhteistyötahoja ovat

mm. Turun yliopisto ja Riista- ja Kalatalou-

den tutkimuslaitos.

Ohjelman koordinaatio- ja seurantavas-

tuu on Aurajokisäätiöllä, joka on Aurajoen

pääuoman kuntien ja kaupunkien sekä Maa-

taloustuottajain Varsinais-Suomen liiton ja

Lounais-Suomen Kalastusalueen perustama

yleishyödyllinen yhteisö. Säätiön tehtäväkent-

tään kuuluvat kaikki ohjelman mukaiset toi-

minta-alueet ja sillä on tiivis yhteys ohjelman

toteuttamisen kannalta keskeisiin kuntiin. Sää-

tiö ylläpitää myös Aurajokeen liittyvää tieto-

pankkia ja kirjastoa.

Kehittämisohjelman seurantaa varten perus-

tetaan kaikki em. ohjelman toteuttamisen kan-

nalta tärkeät toimijat kattava neuvottelu-

kunta, jonka tehtävänä on säännöllisesti tar-

kistaa ja tarkentaa ohjelman toteutumista, ide-

oida hankkeita sekä toimia Aurajoen kehittä-

miseen liittyvänä keskustelu- ja tiedonvälitys-

foorumina.

Ohjelman mukaisten hankkeiden rahoitus

toteutetaan käyttäen olemassaolevia kansal-

lisia ja EU-pohjaisia rahoituskanavia. Kan-

sallisia rahoituskanavia ovat mm. maakunnan

11
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kehittämisraha (V-S Liitto), Lounais-Suomen

ympäristökeskuksen ja Ympäristöministeriön

myöntämät ympäristönsuojelun edistämisva-

rat ja avustukset vanhan rakennuskannan yl-

läpitämiseen, Ympäristö- ja Opetusministe-

riöiden jakamat avustukset ympäristökasva-

tushankkeisiin, rahastot (Suomen Kulttuuri-

rahasto, Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-

Suomen rahasto) sekä esim. kuntien ja yri-

tysten perustamat suojelurahastot (esim. erik-

seen perustettava Aurajoen vesiensuojelura-

hasto).  Maisemanhoitotöitä ja jokikunnostuk-

sia voidaan toteuttaa myös työllistämisvaroin.

Monet EU-pohjaiset maaseudun kehittämi-

seen osoitetut rahoituskanavat soveltuvat

myös Aurajoen luonnon- ja kulttuuriympäris-

tön hoitoon, virkistyskäytön kehittämiseen

sekä tiedotus-, ympäristökasvatus- ja neuvon-

tahankkeisiin. Tällaisia rahoituskanavia ovat

alueellinen maaseutuohjelma (VALMA) ja

Leader+ -ohjelma. Laajempiin ympäristön

kehittämishankkeisiin soveltuu mm. EU:n Life

-ohjelma.

Jokialueiden kehittämisongelmat ovat varsin-

kin eteläisen Suomen alueella samantyyppi-

siä. Tämän vuoksi on tärkeää vaihtaa ko-

kemuksia eri jokialueiden välillä. Vuon-

na 1999 järjestettiin valtakunnallinen jokise-

minaari, joka tähtäsi juuri kokemusvaihtoon.

Seminaarien ja muiden tapaamisten kautta

yhteydenpitoa muilla jokialueilla tehtävään

kehittämistyöhön tulee jatkaa. Valtakunnalli-

sen tason yhteistyön lisäksi myös kansain-

välinen yhteistyö rikastuttaa Aurajoella teh-

tävää työtä. Ohjelman puitteissa pyritään löy-

tämään yhteistyökumppaneita lähinnä Poh-

joismaiden ja Keski-Euroopan jokialueilta.

OHJELMAN TOTEUTTAMINEN
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seutukunnan kehittämisohjelma 2000-2006. Turun
seutukunnan kehittämiskeskus.

Turun vesi- ja ympäristöpiiri (1990): Vesien käyttö ja
hoito 1990-luvulla - Varsinais-Suomi ja Etelä-Satakunta.
Vesien ja ympäristön käytön, hoidon ja suojelun
kehittämissuunnitelma.Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja -
sarja A 65.Vesi- ja ympäristöhallitus.

Varsin Hyvä ry. (2001): Kaikki käden ulottuvilla:
kehittämisohjelma 2001-2006. Varsin Hyvä ry.

Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry. (2001):
Kestävän elinvoimaisuuden tie: Varsinais-Suomen
Jokivarsikumppanit ry:n kehittämissuunnitelma 2001-2006.
Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry.

Varsinais-Suomen liitto (1993): Varsinais-Suomen
seutukaavojen yhdistelmä. Varsinais-Suomen liitto.

Varsinais- Suomen liitto (1997): Varsinais- Suomen
kehittämisohjelma. Varsinais- Suomen liitto.

Varsinais-Suomen liitto (2001): Turun kaupunkiseudun
maakuntakaava. Luonnos. Varsinais-Suomen liitto.

Vesi- ja ympäristöhallitus (1991): Aurajoen vesiensuojelua
ja jätehuollon tehostamista ja valvontaa koskevat ohjeet.
Vesi- ja ympäristöhallitus.

Walls, H., Kääriä, J., Aikkinen, I., Mätinki, L. ja
Huhtaniemi, E., (Toim.) (1994): Aurajoen seudun
kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunitelma.Julkaisu 94.Turun
kaupunki, ympäristönsuojelutoimisto.

Ympäristöministeriö (2001a): Rakennusperintöstrategia.
Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto.

Ympäristöministeriö (2001b): Talousjätevesien käsittely
vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla
alueilla.Ympäristöministeriön moniste Ympäristöministeriö,
Ympäristönsuojeluosasto.

Ympäristöministeriö (1987): Aurajokityöryhmän mietintö.
Ympäristöministeriö, Ympäristön- ja luonnonsuojeluosasto.

Ympäristöministeriö (1992): Arvokkaat maisema-
alueet.Maisema-aluetyöryhmän mietintö, Ympäristöministeriö.

Äijö, H. ja Tattari, S. (2000): Viljelyalueiden valumavesien
hallintamalli. Ympäristönsuojelu, Suomen Ympäristökeskus.
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Nahkiaiset uuteen nousuun

Projektin nimi: Nahkiaiset uuteen nousuun
Vastuutaho: Lounais-Suomen Kalastusalue
Sisältö: Nahkiaisten kutupaikkojen ja kannan suuruuden
selvittäminen, nahkiaistietouden lisääminen, nahkiaiseen
liittyvän pyynti- ja ruokakulttuurin edistäminen.
Kesto: 2001-2003
Rahoitus: Alueellinen maaseutuohjelma / Varsin Hyvä ry.
Kustannusarvio: 67 000 euroa
Yhteyshenkilö: L-S Kalastusalue / Arto Katajamäki, p. 2623
445.

Lieto Symbioosi

Projektin nimi: Lieto Symbioosi
Vastuutaho: Liedon Vanhalinna-säätiö
Sisältö: Liedon matkailun kehittäminen, matkailun infopiste,
messuosallistumiset, esitetuotanto.
Kesto: 2001-2002
Rahoitus: Alueellinen maaseutuohjelma / Varsin Hyvä ry.
Kustannusarvio:
Yhteyshenkilö: Liedon Vanhalinna-säätiö.

“Aurajoen lumo” -esiselvitys

Projektin nimi: “Aurajoen lumo” -esiselvitys
Vastuutaho: Aurajokisäätiö
Sisältö:  Laaditaan toteutettavuusselvitys ja suunnitelma EU
Life-hankkeesta, jossa ennallistetaan jokivarsiluontoa
suunnittelemalla ja toteuttamalla kosteikkoja ja puustoisia
suojavyöhykkeitä jokivarteen. Suojavyöhykkeet toimivat
maisemaa elävöittävinä, monimuotoisuutta lisäävinä ja
vesiensuojelua edistävinä tekijöinä jokivarsimaisemassa.
Kesto: 2002
Rahoitus: Avoin
Kustannusarvio: 10 000 euroa
Yhteyshenkilö:

Aurajoen vesiensuojelurahaston perusta-
minen -esiselvitys

Projektin nimi: Aurajoen vesiensuojelurahaston
perustaminen -esiselvitys
Vastuutaho: Aurajokisäätiö
Sisältö:  Laaditaan selvitys Aurajoen vesiensuojelurahaston
perustamismahdollisuuksista ja tarvittavan rahoituksen
keräämisestä. Rahaston tarkoituksena on rahoittaa tehokkaita,
etenkin maatalouden vesiensuojeluun liittyviä ratkaisuja.
Kesto: 2002
Rahoitus: Avoin
Kustannusarvio: 5 000 euroa
Yhteyshenkilö:

Erityistukineuvonta

Projektin nimi: Erityistukineuvonta
Vastuutaho: Aurajokisäätiö, Lounais-Suomen
ympäristökeskus
Sisältö:  Tarjotaan jokivarren maanviljelijöille maatalouden
erityisympäristötukiin liittyvää tilakohtaista neuvontaa sekä
hakemusasiakirjojen ja tarvittavien hoitosuunnitelmien
laadinnassa konsultointia.
Kesto: 2002-2003
Rahoitus: Avoin
Kustannusarvio: 9 500 euroa
Yhteyshenkilö:

AHA 21 -haja-asutusalueiden jätevesihan-
ke

Projektin nimi: AHA 21 -haja-asutusalueiden jätevesihanke
Vastuutaho: Varsinais-Suomen Agenda 21
Sisältö:  Projektin tavoitteena on haja-asutusalueiden
jätevesien puhdistusmenetelmien parantaminen ja sitä kautta
vesistöihin kulkeutuvien rehevöittävien päästöjen
vähentäminen. Projekti tarjoaa haja-asutusalueiden
kiinteistöjen omistajille apua uuden tehokkaamman jäteveden
puhdistusmenetelmän suunnittelemisessa, tilaamisessa ja
rakentamisen valvonnassa. Samalla lisätään asian
tietoisuutta ja koulutetaan alan urakoitsijoita ja suunnittelijoita.
Lisäksi aloitetaan toimivan huoltojärjestelmän kehittäminen.
Kesto: 2002-
Rahoitus:
Kustannusarvio:
Yhteyshenkilö:  Minna Nummelin

Savijoen MYTVAS

Projektin nimi: Savijoen MYTVAS
Vastuutaho: Suomen ympäristökeskus ja Lounais-Suomen
ympäristökeskus
Sisältö:  Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden
seurantatutkimus, jossa viljelijöitä haastattelemalla kerätään
tietoja mm. muokkauskäytännöistä, lannoituksesta,
karjanlannan varastoinnista ja levityksestä sekä torjunta-
aineiden käytöstä.
Kesto: 2002
Rahoitus:
Kustannusarvio:
Yhteyshenkilö:
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Savijoen MICROHARP

Projektin nimi: Savijoen MICROHARP
Vastuutaho: Suomen ympäristökeskus
Sisältö:  Testataan tilastollisia ja mallintamiseen perustuvia
menetelmiä hajakuormituksena vesistöön tulevan fosforin ja
typen määriä ja kulkeutumista sekä pidättäytymistä
vesistöalueella. Osa laajempaa eurooppalaista tutkimusta.
Kesto: 2002
Rahoitus:
Kustannusarvio:
Yhteyshenkilö:

Verkkomuseo

Projektin nimi: Verkkomuseo
Vastuutaho: Nautelankoski-säätiö
Sisältö:  Lauri Nautelan museota koskevan verkko-
opetusmateriaalin tuottaminen.
Kesto: 2001-
Rahoitus: Avoin
Kustannusarvio:
Yhteyshenkilö:

Muistojen myllyt

Projektin nimi: Muistojen myllyt
Vastuutaho: Aurajokisäätiö
Sisältö:  Aurajoessa toimineiden myllyjen arkea
koskevan suullisen perimätiedon keruu, myllyhistoriaa
käsittelevän kiertonäyttelyn toteuttaminen.
Kesto: 2002-2003
Rahoitus: Avoin
Kustannusarvio: 20 000 euroa
Yhteyshenkilö:  Aurajokisäätiö / Martti Komulainen, p.
2623 442.

Aurajokilaakson maisemanhoidon yleis-
suunnitelma

Projektin nimi: Aurajokilaakson maisemanhoidon
yleissuunnitelma
Vastuutaho: Aurajokisäätiö
Sisältö:  Aurajoen valtakunnallisesti arvokkaan
kulttuurimaisema-alueen maisema-analyysi ja
maisemanhoidon yleissuunnitelma. Suunnitelmassa
luodaan katsaus maisema-alueen arvoihin,
uhkatekijöihin ja laaditaan hoitosuositukset.
Kesto: 2003-2004
Rahoitus: Avoin
Kustannusarvio: Avoin
Yhteyshenkilö:

Aurajokilaakson maisemamuutokset

Projektin nimi: Aurajokilaakson maisemamuutokset
Vastuutaho: Aurajokisäätiö
Sisältö:  Aurajokilaakson valtakunnallisesti arvokkaan
maisema-alueen maisemamuutosten analysointi
käyttäen vanhaa venäläistä topografi-kartta-aineistoa
vertailussa nykymaisemaan.
Kesto: 2003-2004
Rahoitus: Avoin
Kustannusarvio: 8 400 euroa
Yhteyshenkilö:

Perinnemaisemien hoitoprojekti

Projektin nimi: Perinnemaisemien hoitoprojekti
Vastuutaho: Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri
ry.
Sisältö:  Varsinais-Suomen perinnemaisemien
hoitotyöt lähinnä käsin niittämällä erityisympäristötuen
ulkopuolella olevia arvokkaita kohteita. Hankkeessa
käytetään työvoimana pitkäaikaistyöttömiä.
Kesto: 2000-2004
Rahoitus: TE-keskuksen työvoimaosasto,
työvoimatoimistot, Kela
Kustannusarvio:378 400 € (koko Varsinais-Suomen
alue)
Yhteyshenkilö:  V-S Luonnonsuojelupiiri / Kimmo
Harjämäki

Aurajoen luonnon monimuotoisuus -
yleissuunnitelma

Projektin nimi: Aurajoen luonnon monimuotoisuus -
yleissuunnitelma
Vastuutaho: Aurajokisäätiö, Lounais-Suomen
ympäristökeskus
Sisältö:  Aurajokilaakson luonnon monimuotoisuuden
säilyttämistä ja lisäämistä koskeva yleissuunnitelma
erityisesti maatalousalueille.
Kesto: 2003-
Rahoitus: Avoin
Kustannusarvio: Avoin
Yhteyshenkilö:

Aurajoen lähiluontokohteet

Projektin nimi: Aurajoen lähiluontokohteet
Vastuutaho: Aurajokisäätiö, kunnat
Sisältö:  Tuodaan jokiluontoa esille jokivarren
asukkaille toteuttamalla jokiluonnon esittelykohteita
kaikkiin jokivarren kuntiin. Kohteisiin rakennetaan
omaehtoista tutustumista varten luontopolkuja,
levähdyspaikkoja ja opasteita sekä järjestetään
ohjattuja retkiä.
Kesto: 2002-2003
Rahoitus: Avoin
Kustannusarvio:20 000 euroa
Yhteyshenkilö:
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Elävä ja viihtyisä Halistenkoski

Projektin nimi: Elävä ja viihtyisä Halistenkoski
Vastuutaho: Aurajokisäätiö
Sisältö:  Turun Halistenkosken virkistyskäytön
kehittäminen, luontopolkujen toteuttaminen, Aurajoen
opastuskeskuksen toiminnan kehittäminen.
Kesto: 2000-2002
Rahoitus: Tavoite 2
Kustannusarvio: 115 209 euroa
Yhteyshenkilö:  Aurajokisäätiö / Martti Komulainen, p.
2623 442

Jokiluontokeskus -esiselvitys

Projektin nimi: Jokiluontokeskus -esiselvitys
Vastuutaho: Aurajokisäätiö
Sisältö:  Laaditaan toteuttavuusselvitys Varsinais-
Suomen kulttuurijokia esittelevän jokiluontokeskuksen
toteuttamisesta johonkin Aurajokivarren kuntaan,
olemassaoleviin, näyttelytarkoitusta varten
saneerattaviin tiloihin.
Kesto: 2003
Rahoitus: Avoin
Kustannusarvio: 10 000 euroa
Yhteyshenkilö:

Aurajoki ympäristökasvatuksessa

Projektin nimi: Aurajoki ympäristökasvatuksessa
Vastuutaho: Aurajokisäätiö
Sisältö:  Laaditaan opetusta tukevaa Aurajoki-aiheista
materiaalia tietoverkoissa jaettavaksi. Järjestetään
opastuksia lähinnä Aurajoen yläjuoksun kuntien
peruskouluille. Pyritään vakiinnuttamaan Aurajoki
opetusteemaksi eri luokka-asteilla.
Kesto: 2003-2004
Rahoitus: Avoin
Kustannusarvio: 15 000 euroa
Yhteyshenkilö:

Aurajoen kosteikot

Projektin nimi: Aurajoen kosteikot
Vastuutaho: Aurajokisäätiö
Sisältö:  Tehdään Aurajoen hydrologiaan ja
vesistöalueen muihin ominaisuuksiin pohjautuva
selvitys veden viipymää ja ravinteiden pidättymistä
lisäävistä toimista, erityisesti kosteikoista ja niiden
mitoituksesta. Työssä hyödynnetään mm.
olemassaolevaa VIHTA-mallia. Hankkeessa
toteutetaan myös koeluonteisesti kosteikkoalueita.
Kesto: 2003-2004
Rahoitus: Avoin
Kustannusarvio: Avoin.
Yhteyshenkilö:
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LIITTEET
Liite1. Aurajokeen kohdentuneita kehittämishankkeita vv. 1986-2000

LIITTEET
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LIITTEET
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