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1 Johdanto 
Paimionjoki on sekä valuma-alueeltaan että virtaamaltaan suurin Saaristomereen laskeva joki. 

Paimionjoen valuma-alueen pinta-ala on noin 1088 km² ja kokonaispituus noin 110 km. Valuma-

alueen järvisyys on vain noin 1,5 %. Paimionjoki saa alkunsa Someron Somerniemen harjualueilta 

ja laskee Saaristomereen Paimiossa. Paimionjoen ekologinen tila on jokialueella luokiteltu välttä-

väksi. Paimionjoen vesistö on Saaristomeren suurin ravinnekuormittaja. (Joki-Heiskala 2016.) 

Paimionjoen vesistö on voimakkaasti säännöstelty. Yläjuoksulla Someron järviketjua säännöstel-

lään Hovirinnankosken padolla. Alajuoksulla sijaitsee kolme vesivoimalaa, Askala, Juntola ja Juva. 

Lisäksi keskiosissa sijaitsee Rounankosken pato, jota on suunniteltu poistettavaksi, mikäli sen ylitse 

kulkeva silta uusitaan. Yläosissa on myös Patakosken vanha myllypato, joka on osittain purkautu-

nut, Tuimalankosken myllypato, johon on tehty luonnonmukainen kalatie sekä Karjakosken pato, 

joka on muutettu pohjapadoksi.  

Paimionjoki on aikoinaan ollut lohi- ja taimenjoki (Hurme 1962). Säännöstelyn vuoksi Paimionjoen 

alkuperäinen lohikanta on hävinnyt ja meritaimenkanta on taantunut voimakkaasti ja on hä-

viämässä. Taimenta esiintyy Paimionjoella enää Paimion Vähäjoen ja Karhunojan alueella. Pai-

mionjokeen nousee vaellussiikaa (Ylönen 2016), mutta sen lisääntymisestä joessa ei ole tietoja. 

Vaeltava särkikala vimpa on hävinnyt Paimionjoesta. Paimionjoen jokiosuuden kalasto on hyvin 

särkikalavaltainen. Kosken TL alueella tehdyissä koeverkkokalastuksissa särkikalojen osuus saaliista 

oli 96,2 % (Ojala 2015). Myös sähkökoekalastuksissa on havaittu kalalajiston monimuotoisuuden 

taantuminen. Sähkökoekalastusten perusteella Paimionjoen kalasto on hyvin tyypillinen lounais-

rannikon savisamean joen kalasto. Särkikalat ovat myös koskialueilla runsaslukuisimpia ja petoka-

loja on hyvin vähän. Kalastoon vaikuttaa selvästi vesistön vahva säännöstely ja kaloja haittaavat 

kulkuesteet. Erityisesti vaelluskalat ovat kärsineet jokeen rakennetuista kulkuesteistä, mutta sään-

nöstelyn vaikutus näkyy myös muussa lajistossa vähäisenä lajimääränä ja vähäisinä yksilömäärinä 

voimalaitosten alapuolisissa koskissa. (Tolonen 2015a.) Paimionjoen yläosissa Someron järviketjun 

alueella on havaittu kuorekantojen voimakkaasti taantuneen tai jopa hävinneen koko vesistöalu-

eelta (Malinen & Vinni 2015). Myös kuore käyttää kutualueenaan järviketjualueen sivupuroja. 

Paimionjoen viimeinen jokirapukanta elää Someron Vesanojan yläjuoksulla (Ylönen 2013). Muual-

ta Paimionjoen vesistöalueelta jokirapu on kokonaan hävinnyt.  
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Kuva 1. Paimionjoen valuma-alue. 

Paimionjoki-yhdistys perustettiin 2010 Paimionjoen vesistön alueen kuntien ja muiden yhteisöjen 

kesken. Paimionjoki-yhdistyksen tavoitteena on parantaa Paimionjoen vesistön tilaa. Tavoitteena 

on Paimionjoen parempi virkistyskäyttöarvo ja ekologinen tila. Toiminnan painopisteet ovat joen 

vesiensuojelua sekä kala- ja raputaloutta koskevien toimenpiteiden edistäminen. Lisäksi tarkoituk-

sena on edistää maisemaa, kulttuurihistoriaa, virkistyskäyttöä ja matkailua koskevia toimenpitei-

tä.  

Puroista joelle -hankkeen pohjana on ollut Paimionjoki-yhdistyksen Puroja kuntoon Paimionjoella 

Leader -kehittämishanke, jonka myötä osa Paimionjokeen laskevista ojista ja puroista on päässyt 

tarkemman tarkastelun kohteeksi. Hankkeen myötä tuli selväksi, että useat Paimionjokeen laske-

vat purot tai ojat ansaitsevat tarkempaa tarkastelua. Hankkeen aikana paljastui paikallisten maan-

omistajien omia havaintoja ja tietoja kalastosta ja sen muutoksista sekä hyvin mielenkiintoisia tie-

toja rapukannan vaihteluista. Purot sijaitsevat valuma-alueen latvaosissa ja saavat alkunsa joko 

lähteistä, lampareista tai suoalueilta. Luonnontilainen puro mutkittelee eli meanderoi ja pääsee 

tulvimaan vapaasti. Voidaan sanoa, että täysin luonnontilaisia puroja esimerkiksi Paimionjoen va-

luma-alueella on hyvin vähän. Toisaalta lähes luonnontilaisia tai vuosikymmenten myötä luonnon-

tilan ulkoisia tunnusmerkkejä jälleen saavuttaneita puroympäristöjä on jonkin verran. Varjoisissa, 

happirikkaissa puroympäristöissä viihtyy runsas virtaavan veden lajisto. Purojen oma perustuotan-

to on vähäistä ja siksi puron ulkopuolelta tulevilla ravinteilla on suuri merkitys puron ekosysteemil-

le. Pohjaeläimet hyödyntävät puroon kerääntyvän aineksen ravintonaan ja pohjaeläimet ovat taas 

tärkeää ravintoa kaloille. On tärkeää, että purossa on lahoavaa puuainesta ja kivissä sammalta, 

jotka pidättävät orgaanista ainesta. Rannan kasvillisuus ja metsä toimivat puron suojavyöhykkeenä 

ja pidättävät valumavesien kuljettamaa kiintoainesta ja ravinteita, sekä varjostavat purouomaa. 

Kalat, ravut ja selkärangattomat pohjaeläimet käyttävät puroa elin- ja lisääntymispaikkana sekä 

kulkureittinä, kasvien siemenet leviävät tehokkaasti virtaavan veden mukana ja puroa ympäröivä 
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metsä toimii suoja- ja ruokailupaikkana monille nisäkäslajeille, kuten esimerkiksi saukolle. Puro-

ympäristöt suojaisine ja luonnontilaisine sekametsineen tarjoavat myös linnuille tärkeitä elinym-

päristöjä. 

Paimionjoki-yhdistyksen toimenpideohjelma 2011 - 2015 pohjautuu Varsinais-Suomen pintavesien 

toimenpideohjelmaan ja se esittelee ne toimet, joilla ekologista tilaa voitaisiin parantaa. Näit toi-

mia ovat esim. kalakannan kehittäminen ja vesieliöstön vapaan liikkumisen mahdollistaminen 

Paimionjoen keski- ja yläosassa. Ekologisen tilan parantamiseksi tulisi mm. parantaa kalojen ja ra-

pujen elinolosuhteita vesistössä. Tämän johdosta olisi tärkeää kunnostaa Paimionjokeen laskevia 

puroja, jotka mm. toimivat tärkeinä poikastuotanto alueina ja rapujen elinpaikkoina. Työtä varten 

tarvitaan maanomistajien ja muiden paikallisten innostusta. Lisäksi tarvitaan ennen kunnostustyön 

aloittamista puroissa tehtäviä tutkimuksia ja kunnostussuunnitelmia, jotta kullekin purolle voitai-

siin tehdä oikeita toimia niiden ekologisen tilan parantamiseksi. 

Puroista joelle - Paimionjoen ekologinen tila paremmaksi puroja kunnostamalla -hankkeen hanke-

suunnitelman mukaisesti hankkeelle palkattiin osa-aikainen projektikoordinaattori. Hanketta var-

ten valmisteltiin toimintasuunnitelma (Ojala 2016a), jossa hankkeen tulevista toimenpiteistä ker-

rottiin tarkemmin. Toimintasuunnitelma hyväksytettiin hankkeen rahoittajatahoilla.  Vuonna 2016 

hankkeessa tehtiin toimintasuunnitelman mukaisia purotutkimustoimenpiteitä sekä järjestettiin 

yhteistyötahojen kanssa yhdet virtavesikunnostustalkoot. Vuonna 2017 purotutkimukset saatiin 

valmiiksi ja niistä julkaistiin erillinen raportti. Vuoden 2017 kesän aikana suoritettiin viiteen eri 

kohteeseen virtavesikunnostuksia, kahteen kohteeseen eliöiden kulkua helpottavia toimenpiteitä 

sekä yhteen kohteeseen luonnonsoraikkoalueen puhdistustoimenpiteitä.   

Puroista joelle - Paimionjoen ekologinen tila paremmaksi puroja kunnostamalla -hanke saa osara-

hoitusta Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ja Saaristomeren suojelurahastolta. 
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2 Purotutkimukset 
Hankkeessa suoritettiin purotutkimuksia Paimionjoen sivupuroissa pääasiassa vuoden 2016 aika-

na. Purotutkimukset kohdistettiin tutkimuskohteisiin ja -paikkoihin, joista ei ollut riittävästi ajan-

kohtaista tietoa saatavilla. Purotutkimusten tulokset auttoivat eri virtavesikohteiden kunnostus-

tarpeiden priorisoinnissa ja näin ollen myös hankkeen virtavesikunnostuskohteiden valinnassa. 

Purotutkimusten lisäksi kohteiden valinnassa hyödynnettiin aikaisempia Paimionjoelle kohdistettu-

ja tutkimuksia, muun muassa Paimionjoen vesistön virtavesien kunnostustarveselvitystä (Aaltonen 

& Penttilä 2016), Paimionjoen vesistön sähkökoekalastuksia (Tolonen 2015a) ja Paimionjoen vesis-

tön koeravustuksia (Ylönen 2013). Tässä hankkeessa suoritetuista purotutkimuksista tehtiin erilli-

nen raportti ”Purotutkimuksia Paimionjoella” (Ojala 2017), joten tässä raportissa kerrotaan ylei-

semmällä tasolla purotutkimustoimenpiteistä ja niistä saaduista tuloksista. 

2.1 Paimion Vähäjoen ja Karhunojan sähkökoekalastukset 

Vähäjoki on noin kymmenen kilometrin pituinen Paimionjoen sivujoki, joka laskee Paimionjoen 

pääuomaan Paimion keskustan tuntumassa. Karhunoja on puolestaan Vähäjoen sivu-uoma. Vähä-

joessa ja Karhunojassa on jäljellä luontaisesti lisääntyvä Paimionjoen alkuperäinen taimenkanta, 

joka eroaa geneettisesti vertailukannoista (Koljonen ym. 2013). Kaloilla on sekä Vähäjoelta että 

Karhunojalta vapaa kulkuyhteys mereen. Vähäjoella ja Karhunojalla on viime vuosina parannettu 

vaelluskalojen ja nahkiaisten lisääntymis- ja elinolosuhteita sekä kulkumahdollisuuksia uoman 

ylempiin osiin (Aaltonen 2006; Tolonen 2015b; Tolonen 2016). Vähäjoen ja Karhunojan kalastoa on 

myös aikaisemmin seurattu ahkerasti. Vuonna 1992 Karhunojan taimenien yksilötiheys oli 18 kpl / 

100 ²m ja vuonna 1997 Karhunojalta saatiin peräti 40 taimenta. 2000-luvulla tehdyissä sähkö-

koekalastuksissa taimenien määrä Karhunojalla on jäänyt alle kymmeneen yksilöön, joten kanta on 

voimakkaasti taantunut viime aikoina. Vähäjoelta saatujen taimenien määrä sähkökoekalastuksis-

sa on pysynyt 5 - 7 saadun yksilön välillä. (Nuotio & Koskiniemi 1995; Lounais-Suomen kalastusalue 

1997; Tolonen 2015b; Tolonen 2016.) 

Sähkökoekalastukset suoritettiin yhteistyössä Valonian virtavesien kunnostushankkeen kanssa 

elokuussa 2016. Vähäjoella koekalastettiin kolme virtapaikkaa ja Karhunojalla neljä virtapaikkaa. 

Koekalastuksissa saatiin yhteensä kuutta eri kalalajia, ahven, kivennuoliainen, kivisimppu, made, 

määrittelemätön särkikala ja taimen, sekä pikkunahkiaisia. Taimenia saatiin yhteensä seitsemän 

kappaletta, joista peräti kuusi saatiin Vähäjoen Kohisevan kosken alaosista. Yksi taimen saatiin 

Karhunojalta. Saaduista taimenista kuusi kappaletta oli samana vuonna syntyneitä poikasia ja yksi 

vanhempi taimen. Pikkunahkiaiset saatiin Karhunojan ylemmistä osista. Yhtään pikkunahkiaista ei 

saatu Vähäjoen puolelta. Vähäjoelta saatiin myös yksi täplärapu. Vähäjoen osalta kalaston moni-

muotoisuus väheni jokea ylemmäs liikuttaessa. Ylimmältä koekalastusalueelta saatiin enää vain 

kivennuoliaisia, kun taas alimmasta saatiin lisäksi taimenia, kivisimppuja ja ahvenia. (Ojala 2017.) 
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Kuva 2. Vähäjoen Kohisevan koskesta saatu vanhempi taimen (vas. kuva). Vähäjoen ylimmän koekalastusalueen kalasto koostui 
enää pelkästään kivennuoliaisista (oik. kuva).  

 

Kuva 3. Sähkökoekalastuksista saatu taimenen nollikas, eli samana vuonna syntynyt taimen. 

2.2 Sivupurojen koeravustukset 

Paimionjoella tehtiin koeravustuksia viimeksi vuonna 2011. Tällöin jokirapua (Astacus astacus) 

saatiin vain yhdestä Paimionjoen sivupurosta, Someron Painioon laskevasta Vesanojasta (Ylönen 

2013).  
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Aikaisempien havaintojen ja paikallisten asukkaiden kertomusten perusteella tiedettiin kuitenkin 

kohteita, joissa on aikaisemmin ollut jokirapuja tai määrittelemätöntä lajia olevia rapuja. Näihin 

viiteen kohteeseen, joihin ei yhtä kohdetta lukuun ottamatta ollut myöskään vuonna 2011 tehty 

koeravustuksia, suoritettiin koeravustukset loppukesästä 2016. (Ojala 2017.)  

Koeravustuksissa ei saatu rapuja. Koska koeravustuskohteista ei saatu myöskään täplärapuja, voi-

sivat ne soveltua jokiravun elinympäristöksi. Mahdollisiin istutuskohteisiin kannattaisi kuitenkin 

ennen istutuksia suorittaa koesumputuksia, jotta saataisiin tieto siitä, että ravuilla olisi edes mah-

dollisuus selviytyä istutuspaikoissa. (Ojala 2017.) 

2.3 Nahkiaislajien esiintymiskartoitus 

Hankkeessa selvitettiin nahkiaisen (Lampetra fluviatilis) ja pikkunahkiaisen (Lampetra planeri) le-

vinneisyyttä Paimionjoella. Nahkiainen tarvitsee vaellusyhteyden mereen, josta se palaa taas ku-

tupaikoilleen jokeen. Pikkunahkiainen puolestaan elää koko elämänsä synnyinjoessaan. Pikkunah-

kiainen kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen II lajeihin. Nahkiais- ja pikkunahkiaiskannat ovat to-

dennäköisesti taantuneet Paimionjoella kulkuesteiden rakentamisen, veden säännöstelyn ja 

maankäytön muutoksien vuoksi, mutta nahkiaiskantoja ei ole juurikaan tutkittu Paimionjoella. 

Aikaisemmin pikkunahkiaisia on havaittu vuonna Tarvasjokeen laskevassa Saunojassa (Nuotio & 

Koskiniemi 1995) sekä Paimion Karhunojassa (Nuotio & Koskiniemi 1995; Aaltonen 2007).  

Nahkiaiskartoituksia tehtiin sekä siivilätekniikalla että sähkökoekalastuksien avulla. Siivilätekniikas-

sa pistolapiolla otetaan pehmeästä pohjasta näyte, joka siivilöidään puhtaaksi jokivedessä. Kaikki 

vähänkään isompi materiaali, mukaan lukien nahkiaisen toukat, jää siivilään. Sähkökoekalastuksis-

sa veteen johdetaan sähkövirtaa. Sähkövirta tainnuttaa kalat ja nahkiaiset, jolloin ne saadaan haa-

vittua. 

Tutkimustulosten perusteella nahkiaisia tavataan Paimionjoen alueella vain Karhunojassa. Sähkö-

koekalastuksissa ei löydetty nahkiaislajeja Vähäjoelta (Ojala 2017) eikä Paimionjoen pääuomasta 

(Ylönen 2016). Siivilätekniikalla tehdyillä kartoituksilla ei löydetty pikkunahkiaisia myöskään Pai-

mionjoen yläosista (Ojala 2017). Paimionjoen yläosan sivupuroissa syksyllä 2016 tehdyissä sähkö-

koekalastuksissa ei saatu myöskään yhtään pikkunahkiaista (Ranta ym. 2016). Koska Vähäjoesta ja 

pääuomasta ei tutkimuksissa löydetty nahkiaisia, ovat Karhunojan nahkiaiset todennäköisesti pik-

kunahkiaisia, jotka viettävät koko elämänsä kotijoessaan, eivätkä tee vaellusta mereen (Ojala 

2017). Vähäjoessa on kuitenkin havaittu nahkiaisen kutua (Janne Tolonen, henkilökohtainen tie-

donanto). 
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Kuva 4. Karhunojan alaosista siivilämenetelmällä saatu nahkiaisen toukka (vas. kuva). Sähkökoekalastuksissa saatuja nahkiaisia 
Karhunojan ylemmistä osista (oik. kuva). 

2.4 Vesanojan ja Hallahuhdanojan vedenlaatututkimukset 

Somerniemellä Painioon laskevassa Vesanojassa on jäljellä Paimionjoen viimeinen jokirapupopu-

laatio (Ylönen 2013). Vesanojassa on vielä vuosituhannen vaihteen tienoilla ollut myös istutuksista 

peräisin oleva taimenkanta jäljellä (Katajamäki & Ylönen). Vesanojalla oleva jokirapukanta ja ai-

emmin paikalla esiintynyt taimenkanta viittaavat Vesanojan hyvään ekologiseen tilaan. Vesanojas-

sa sijaitsee vanha pato, joka on eliöille täydellinen kulkueste.  Kulkuesteen alapuolelle laskee Hal-

lahuhdanoja, joka on pohjavesisyöttöinen puro. Hallahuhdanojalta ja Vesanojan kolmelta alimmal-

ta virtapaikalta on vapaa kulku Painioon. Hallahuhdanojan alaosat soveltuisivat nykyisellään tai-

menen poikastuotantoalueeksi, mutta Vesanojan purokohteisiin edellytettäisiin purokunnostus-

toimia esimerkiksi taimenen poikastuotannon aloittamiseksi (Aaltonen & Penttilä 2016). 

Vesanojan vedenlaadusta haluttiin varmistua ennen kalataloudellisten kunnostusten tekoa. Erityi-

sesti veden pH ja kiintoainespitoisuudet voivat olla haitallisia puroissa oleville jokiravuille ja tai-

menille. Puroista otettiin vesinäytteet neljänä eri vuodenaikana - heinä-, loka-, tammi- ja huhti-

kuussa, jotta saataisiin karkea kokonaiskuva purojen vedenlaadusta, sen vaihtelusta ja soveltuvuu-

desta kaloille ja ravuille.  Vesinäytteistä määritettiin lämpötila, sameus, kiintoaines, sähkönjohto-
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kyky, pH, väriluku, kokonaistyppi, kokonaisfosfori sekä alkaliniteetti. Kesän ja talven näytteistä 

määritettiin myös happipitoisuus ja hapen kyllästyneisyysaste. 

Taulukko 1. Hallahuhdanojan vedenlaatu 2016 - 2017 

 Hallahuhdanoja 

 4.heinä 2.loka 1.tammi 3.huhti 
Lämpötila ˚C 12 5 2,5 1 

Happi mg/l 9,1 - 12,1 - 
Happikyllästyneisyys % 85 - 88 - 

Sameus FNU 4,7 5,3 3,5 1,8 
Kiintoaine GF/C mg/l 6,3 4 2 3,4 

Sähkönjohtokyky 
mS/m 

3,7 4,4 4 3,7 

pH 6,3 6,7 6,4 6,2 
Väri mg/l Pt 310 230 200 190 

Kokonaistyppi N µg/l 760 610 560 660 

Kokonaisfosfori P µg/l 21 19 12 11 
Alkaliniteetti mmol/l 0,11 0,19 0,11 0,08 

 

Taulukko 2. Vesanojan vedenlaatu 2016 - 2017. 

 Vesanoja 

 4.heinä 2.loka 1.tammi 3.huhti 
Lämpötila ˚C 14 7 2 2 

Happi mg/l 8,9 - 12,7 - 
Happikyllästyneisyys % 86 - 91 - 

Sameus FNU 3,2 2,8 2,2 1,6 
Kiintoaine GF/C mg/l 2,7 1,7 2,2 3,7 

Sähkönjohtokyky 
mS/m 

4 4,7 4,1 3,8 

pH 6,6 6,7 6,4 6,3 
Väri mg/l Pt 230 200 190 180 

Kokonaistyppi N µg/l 700 620 570 640 

Kokonaisfosfori P µg/l 21 20 11 15 
Alkaliniteetti mmol/l 0,11 0,19 0,1 0,08 

 

Tutkimustulosten perusteella Vesanojan ja Hallahuhdan vedenlaatu on lounaissuomalaisiksi pu-

roiksi hyvä. Valuma-alueen maaperä näkyy vähäisenä kiintoaines- ja ravinnepitoisuuksina, mutta 

kuitenkin humuspitoisena ja happamana. Havaitut pH-arvot vaihtelivat lievästi happamasta hap-

pamaan, mutta kalaston kannalta kriittisiä pH-arvoja ei havaittu. Kesällä ja talvella otetuista hap-

pinäytteistä selvisi, että vesi oli hyvin happipitoista. Veden lämpötila ei kesälläkään noussut Halla-

huhdanojassa kuin 12 asteeseen ja Vesanojassa 14 asteeseen. (Lounais-Suomen Vesi- ja ympäris-

tötutkimus Oy 2017.) Tulosten perusteella vedenlaatu kohteissa on hyvä, ja vedenlaadulliset olo-
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suhteet riittävät muun muassa puroissa viihtyvien mateiden ja jokirapujen kannalta. Edellytykset 

myös taimenen pärjäämiselle kyseisissä purokohteissa on vedenlaadun kannalta kunnossa. (Ojala 

2017.) 

2.5 Sivupurojen kulkuestekartoitukset 

Yksi purojen ekologiseen tilaan merkittävästi vaikuttavista tekijöistä on purossa sijaitsevat kulkues-

teet. Kulkuesteet katkaisevat uoman jatkumon ja estävät eliöiden pääsyn kulkuesteen ylä- tai ala-

puolisille alueille. Näin ollen eliöiden ulottumattomiin voi jäädä niille hyvin sopivia lisääntymis- tai 

elinpaikkoja. (Eloranta & Eloranta 2016.) Kulkuesteiden väliin jääneen populaation geneettinen 

monimuotoisuus kaventuu, jos uusia yksilöitä ei pääse levittäytymään alueelle. Erilaisista kulkues-

teistä kärsivät kalojen lisäksi myös ravut, selkärangattomat ja vesinisäkkäät (Eloranta & Eloranta 

2016).  

Hankkeen aikana kulkuesteitä kartoitettiin yhteensä 21 Paimionjoen sivupurosta. Sivupuroja ei 

kartoitettu koko pituudeltaan, vaan siihen asti, mihin eliöt todennäköisesti nousisivat pääuomasta, 

esimerkiksi koskialueelle asti tai siihen kohtaan, kun puro jakautuu useammaksi pieneksi ojaksi. 

Mahdollisia kulkuestekohteita kartoitettiin yhteensä 75 kappaletta. Kartoitetuista kohteista 15 

kohdetta muodosti täydellisen ympärivuotisen kulkuesteen ja viisi kulkuestettä muodosti ainakin 

ajoittaisen esteen eliöiden kululle. Havaituista kulkuesteistä neljä on patoja, neljä kivistä tai tiilistä 

kasattuja patorakennelmia, yhdeksän tierumpuja ja kolme luonnonmukaisia kulkuesteitä. (Ojala 

2017.) 

 

Kuva 5. Yleisimmät eliöitä haittaavat kulkuesteet Paimionjoen sivupuroissa ovat huonosti asennetut tierummut. Myös pato- ja 
pohjapatorakennelmia tavattiin Paimionjoen sivupuroista. 
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3 Virtavesien kalataloudelliset kunnostustoimenpiteet 
Virtavesien kalataloudellisissa kunnostustoimenpiteissä parannettiin eliöiden elinmahdollisuuksia 

Paimionjoen sivupuroissa. Kalataloudellisissa kunnostuksissa lisättiin eliöiden lisääntymispaikkoja, 

suojapaikkoja ja monimuotoistettiin virtavesiuoman profiilia ja virtausolosuhteita. Elinpaikkakun-

nostukset sisälsivät luonnonsora-, luonnonkivi- ja puumateriaalin lisäämistä purouomaan. 

Lisääntymispaikkakunnostukset keskittyvät yleensä virtavesissä kutevien vaelluskalojen ja nahki-

aisten lisääntymisedellytysten parantamiseen, sillä kyseisillä eliöillä on yleensä suurimmat kutu-

paikkavaatimukset (Eloranta 2010). Paimionjoen sivupurot ovat vaellusesteratkaisujen jälkeen 

erityisesti taimenen kutupaikkoja, sillä lohi kutee mieluummin pääuoman vuolasvirtaisissa sora-

pohjissa. Taimenelle sopiva kutupohja koostuu 15 mm - 65 mm halkaisijaltaan olevasta luonnonso-

rasta, johon taimen kaivaa kutukuopan, jonka suojaan se laskee mädit (Eloranta 2010). Virta-

vesikunnostuksissa lisättiin halkaisijaltaan kyseisen kokoista luonnonsoraa kunnostusalueille. Tai-

menen lisäksi myös muut virtavesieliöt hyötyvät soran lisäämisestä jokiuomaan. Esimerkiksi kiven-

nuoliaisille, kivisimpuille ja pohjaeläimille sorapohja tarjoaa suuren määrän suojapaikkoja, verrat-

tuna esimerkiksi pehmeäpohjaiseen tasaisen pohjaprofiilin omaavaan virtavesiuomaan. Pohja-

eläinten yksilötiheyksien on havaittu olevan suurimmillaan 25 mm - 30 mm halkaisijaltaan olevalla 

sorapohjalla (Eloranta 2010).  

Suojapaikkoja sivupuroihin luotiin paitsi soramateriaalin, myös suuremman kivimateriaalin ja 

puumateriaalin avulla. Suuremman, halkaisijaltaan 65 mm - 300 mm, kivimateriaalin lisäämisestä 

uomaan hyötyvät pienempien eliöiden lisäksi myös suuremmat kalat. Esimerkiksi taimenen kutu-

paikkojen alavirran puolella tulisi olla riittävä määrä poikaskivikkoa, jotta kuoriutuneille poikasille 

riittäisi suojapaikkoja kuoriutumisen jälkeen. Jos koskipaikalla on suojapaikkoja vain sadalle taime-

nelle, on tuhannen taimenen kuoriutumisen jälkeen melkoinen taistelu sopivista suojapaikoista. 

(Eloranta 2010.) Suuremman kivikon avulla luodut suojapaikat tarjoavat suojaa myös muille virta-

vesissä viihtyville kalalajeille, kuten ahvenille, hauille, kivennuoliaisille, kivisimpuille, kuoreille, ma-

teille, toutaimille ja turville. Suuremmista kivistä muodostetuista suojapaikoista hyötyvät myös 

nahkiaiset, ravut ja pohjaeläimet. Myös puumateriaalin lisäämisen avulla saatiin luotua useita suo-

japaikkoja purouomiin. Puumateriaali kuuluu purouomiin luontaisestikin, sillä virtausolojen muut-

tuessa puron varrelta tyypillisesti kaatuu puumateriaalia purouomaan luomaan lisää vaihtelua vir-

tavesiolosuhteisiin. Kivi- ja puumateriaalilla saatiin myös luotua eroosiosuojausta puron penkkoi-

hin, jotta virtaaman vaihteluiden myötä tapahtuva eroosio ja kiintoaineksen kulkeutuminen veden 

mukana vähenisi.  

3.1 Paimion Vähäjoen ja Karhunojan yhtymäkohdan kunnostustalkoot 14.6.2016 

Paimion Vähäjoki ja Karhunoja ovat äärimmäisen uhanalaisen, Paimionjoen geneettisesti oman 

taimenkannan elinalueita (Nuotio & Koskiniemi 1995; Aaltonen 2007; Koljonen ym. 2013; Tolonen 

2015a). Vähäjoella ja Karhunojalla on kalataloudellista kunnostustarvetta (Aaltonen & Penttilä 

2016). Yhtymäkohdan tienoilla, jossa Karhunoja laskee Vähäjokeen, oli tarvetta taimenen ja nahki-

aisen kutusoraikoille, uoman kiveämiselle ja penkan eroosiosuojaukselle.  
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Paimion Vähäjoen ja Karhunojan yhtymäkohdan kunnostustalkoot pidettiin yhteistyössä Valonian 

virtavesien kunnostushankkeen ja Paimion kaupungin kanssa 14.6.2016. Talkoisiin osallistui vajaat 

parisenkymmentä talkoolaista. Talkoissa kohteeseen luotiin taimenelle ja nahkiaiselle kurusoraik-

koja ja poikaskivikkoja sekä suojattiin kivimateriaalilla eroosiota kärsinyttä joenpenkkaa. Kalata-

loudellisia kunnostustoimia tehtiin sekä Karhunojan että Vähäjoen puolella. Lisäksi Karhunojan 

rannoilta poistettiin haitallista vieraslaji jättipalsamia. Kunnostuskohdetta seurataan jatkossa säh-

kökoekalastuksin sekä kutuseurannoin. Paikalla havaittiin muun muassa nahkiaisia kutemassa 

kunnostusten jälkeen (Janne Tolonen, henkilökohtainen tiedonanto).  

 

Kuva 6. Talkooväkeä soraistamassa Vähäjoen uomaa. 
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Kuva 7. Karhunojan alaosan soraistettua uomaa. 

3.2 Paimion Vähäjoen kunnostustalkoot 7.6.2017 

Paimiossa sijaitseva Vähäjoki laskee Paimion keskustan tuntumassa Paimionjoen pääuomaan. Vä-

häjoen valuma-alueen pinta ala on noin 77 km². Vähäjoessa ja siihen laskevassa Karhunojassa elää 

luontaisesti lisääntyvä taimenkanta, joka poikkeaa geneettisesti vertailukannoista (Nuotio & Kos-

kiniemi 1995; Koljonen ym. 2013). Tässä hankkeessa tehdyissä sähkökoekalastuksissa havaittiin 

Vähäjoen Kohisevan kosken alaosissa samana vuonna syntyneitä taimenia sekä yksi vanhempi tai-

men (Ojala 2017). Vähäsateisen syksyn vuoksi Kohisevan kosken yläosissa sijaitsevan myllypadon 

ohittaminen voi olla liian hankalaa nousukaloille, jolloin ne eivät pääse Karhunojan kutualueille. 

Tällaisten vuosien kompensoimiseksi Kohisevan kosken alaosat kunnostettiin taimenen ja nahkiai-

sen kutupaikoiksi. Myös Paimionjoen vesistön virtavesien kunnostustarveselvityksessä (Aaltonen & 

Penttilä 2016) mainittiin Kohisevan kosken tarpeen kunnostuksille ja kutusorakoille.  

Paikalle suoritettiin maastotarkastelu yhdessä Valonian virtavesien kunnostushankkeen sekä Pai-

mion kaupungin ympäristö- ja viheryksiköiden kanssa. Paimion kaupunki osallistui kunnostustal-

koisiin siirtämällä kunnostusmateriaalin tien vierestä kunnostuspaikalle joenpenkalle. Kunnostus-

talkoot järjestettiin 7.6.2017 yhteistyössä Valonian virtavesien kunnostushankkeen kanssa. Tal-

koista tiedotettiin internet-sivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä Kunnallislehdessä. Paikalle saapui 

yhteensä 14 talkoolaista. Talkooillan aikana Vähäjoen Kohisevan kosken alaosiin muodostettiin 
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useita kutusoraikkoja ja poikaskivikkoja, sekä monimuotoistettiin uomaa kivi- ja puumateriaalin 

avulla. Kunnostusten vaikutuksia tullaan seuraamaan tulevina vuosina seuraamalla kalastoa muun 

muassa sähkökoekalastuksin ja kutuseurannoin. Kunnostusten jälkeen paikalla havaittiin saukko 

poikasineen. 

 

Kuva 8. Vähänjoen Kohisevan kosken talkoolaiset kunnostustoimissa. 

  

Kuva 9. Kohisevan kosken alaosaa kunnostustoimien jälkeen. Alueelle muodostettiin useita kutusorakoita ja suojapaikkoja sekä 
monimuotoistettiin uoman rakennetta. 

3.3 Vesanojan jokirapujen elinympäristökunnostukset 10.7.2017 

Vesanoja saa alkunsa Somerniemellä sijaitsevasta Vesajärvestä ja laskee noin 4,5 kilometrin päässä 

Painioon. Kunnostuskohde sijaitsee n. 600 metriä Vesajärveltä alajuoksulle päin Vesajärventien 

alapuolella. Vesajärventien yläpuolella on pieni koskialue ja kunnostuskohteen alapuolella pado-
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tun uimalammen alapuolella on seuraava koskialue. Näistä koskialueista saatiin vuoden 2015 säh-

kökoekalastuksissa mateita, haukia ja ahvenia (Tolonen 2015a). Vuonna 1997 tehdyissä koekalas-

tuksissa Vesanojalta saatiin viisi eri kalalajia - ahven, särki, taimen, made ja hauki. Vesanojan ylä-

osissa taimentiheys oli vuonna 1997 5-8 kpl / 100m². (Ylönen & Katajamäki.) Näiden virta-alueiden 

väliin jäävälle alueelle suoritettiin kunnostustoimet. Kunnostusalueelta oli vuoden 2011 koeravus-

tuksissa saatu viisi jokirapua (Ylönen 2013). Kunnostusalueella vuosittain ravustavat henkilöt ker-

toivat jokirapuja tulevan mertoihin vielä vuosittain, mutta pienempiä rapuja ei ole saatu enää mo-

neen vuoteen.  

Tässä hankkeessa tehdyissä koeravustuksissa ei löytynyt uusia jokirapupopulaatioita Paimionjoen 

alueelta (Ojala 2017), joten Vesanojan jokirapukanta on edelleen tiettävästi viimeinen Paimionjo-

en vesialueella. Vesanojan vedenlaatututkimuksissa vedenlaatu vaikuttaisi olevan jokiravuille riit-

tävä (LSVSY 2017). Näiden seikkojen vuoksi kyseinen kohde valikoitui yhdeksi tämän hankkeen 

kunnostuskohteeksi. 

Kunnostuspaikalle tehtiin maastotarkastelu vesialueenomistajan kanssa ja kohteeseen tehtiin 

kunnostussuunnitelma. Paikalle tilattiin noin 3 m³ 65-300mm luonnonkiveä. Kohteeseen lisättiin 

käsityönä isompaa luonnonkiveä jokirapujen ja muiden eliöiden suojapaikoiksi. Suojapaikkojen 

avulla varsinkin jokirapujen poikastuotannon toivotaan lisääntyvän alueella. Kunnostustoimenpi-

teiden vaikutusta jokirapupopulaatioon seurataan ravustusaikana suoritettavin ravustuksin. Toi-

menpiteiden vaikutukset jokirapujen lisääntymiseen nähdään vasta muutaman vuoden kuluttua, 

jolloin kunnostusalueella syntyneet jokiravut alkavat olla pyyntikokoisia.  

 

Kuva 10. Vesanojan yläosiin Paimionjoen viimeiselle jokiravulle tehtyjä suojapaikkoja luonnonkivistä. Kuvissa kunnostuspaikat en-
nen ja jälkeen kunnostusten. 

3.4 Vesanojan alimman koskialueen kalataloudelliset kunnostukset 26.7.2017 

Vesanojan alin koskialue sijaitsee noin 500 metriä Painion laskukohdasta ylävirtaan, Vesanojantien 

alapuolella. Koskialue on yksipuolinen, pehmeä- ja tasapohjainen sekä vähäkivinen. Paimionjoen 

virtavesien kunnostustarveselvityksen mukaan koskialueella on kunnostustarvetta sorastuksen ja 

kiveämisen osalta (Aaltonen & Penttilä 2016). Tässä hankkeessa tehtyjen Vesanojan vedenlaatu-
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tutkimusten perusteella Vesanojan vedenlaatu on riittävän hyvää muun muassa taimenien kannal-

ta (Ojala 2017). Veden ravinnepitoisuudet ovat vähäisiä, vesi on kirkasta ja lämpötilakaan ei nouse 

kesällä liian korkeaksi. Vesanojan vesi on kuitenkin humuksen värjäämää ja lievästi hapanta. (Lou-

nais-Suomen Vesi- ja ympäristötutkimus Oy 2017). Vesanojan alaosan kalastoa on tutkittu aikai-

semmin sähkökoekalastuksin. Koskialueen kalasto on koostunut ahvenista, hauista, mateista, sär-

jistä ja taimenista. Taimenen yksilötiheys Vesanojan alaosissa oli 0,8 kpl/100m². (Katajamäki & 

Ylönen; Tolonen 2015a; Tolonen 2016; Ranta ym. 2016.) 

Kunnostuskohteelle suoritettiin maastotarkastelu maanomistajan ja paikallisen osakaskunnan 

kanssa. Kohteeseen tehtiin kunnostussuunnitelma. Paikalle tilattiin kunnostusmateriaaliksi luon-

nonkiveä ja -soraa. Kunnostukset suoritettiin 26.7.2017. Kunnostusmateriaali siirrettiin traktorin 

avulla suoraan jokiuomaan, jossa se levitettiin ja sijoitettiin sopiviin paikkoihin käsityönä. Kivimate-

riaalin lisäksi kunnostuksissa käytettiin hyödyksi puumateriaalia, jolla saatiin luotua eliöille suoja-

paikkoja ja monipuolistettua kohteen virtausoloja.  

  

Kuva 11. Vesanojan alimman virtapaikan kuvat ennen ja jälkeen kunnostusten. 
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Kuva 12. Virtavesikunnostustoimenpiteiden jälkeen Vesanojan purouoma on monimuotoisempi tarjoten enemmän elinmahdolli-
suuksia kaloille ja pohjaeläimille. 

Kunnostustoimenpiteillä yksipuolisesta purouomasta tehtiin monipuolinen eliöiden lisääntymiseen 

ja elämiseen soveltuva virtapaikka. Heti kunnostustoimenpiteiden jälkeen alueella havaittiin useita 

vesiperhosen toukkia, ahvenia ja kaksi taimenen poikasta. Uusi sorapohja paitsi moninkertaisti 

pohjaeläinten suojapaikkojen määrän, mahdollistaa se myös taimenen lisääntymisen alueella. 

Myös muut alueella viihtyvät kalat hyötyivät kunnostustoimenpiteistä, sillä uoma tarjoaa aikai-

sempaa enemmän suojapaikkoja ja pohjaeläinten runsastuessa myös ravintoa. Mikäli hävinnyttä 

kuorekantaa aiotaan kotiuttaa takaisin Someron järviketjun järville, tarjoaa Vesanoja myös kuo-

reelle otolliset lisääntymisalueet. Kohdetta tulisi seurata tulevina vuosina sähkökoekalastuksin. 

Myös sorapohjan kuntoa tulisi seurata. Vaikka Vesanojan vedenlaatu on hyvää, liikkuu vedessä 

hiekkapitoista ainesta, joka ei näy vesinäytteissä. Liikkuva hiekka-aines voi tukkia sorakoita niin, 

ettei vesi pääse virtaamaan niiden lävitse. Mikäli sorat tukkiutuvat, tulee niitä puhdistaa ja kuoh-

keuttaa esimerkiksi talikon avulla. 

3.5 Marttilan Ihmistenojan kunnostustalkoot 27.7.2017 

Ihmistenoja on kokonsa ja monimuotoisuutensa vuoksi yksi Paimionjoen keskiosan merkittävim-

mistä sivupuroista. Ihmistenojan valuma-alue on noin 45 km² (Joki-Heiskala 2016). Ihmistenojan 

kalasto on viimeaikoina tehtyjen sähkökoekalastusten perusteella kuitenkin heikentynyt. Ihmis-

tenojalla on useampia virtapaikkoja, joissa on potentiaalia kalojen elinympäristöksi. Aikaisemmin 

Ihmistenojalta on tavattu muun muassa turpaa, ahventa, haukea, salakkaa, kivennuoliaisia, ki-

visimppuja ja rapuja (Ranta ym. 2016; Tolonen 2015a). Ihmistenojalle on myös istutettu muuta-

mana vuonna taimenia (Ojala 2016b). Ihmistenojan virtavesikunnostusten tavoitteena oli parantaa 
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Ihmistenojan kalaston ja pohjaeläimistön elinmahdollisuuksia uomaa monimuotoistamalla ja suo-

japaikkoja lisäämällä. Kunnostuskohde sijaitsee Ihmistenojan alimman koskialueen niska-alueella, 

jossa uoma jakautuu parinkymmenen metrin matkaksi kahtia jättäen saaren keskelle.  

Kunnostuskohteeseen tehtiin maastotarkastelu ja kunnostuksille hankittiin lupa maan- ja vesialu-

eenomistajalta. Kohteeseen tehtiin kunnostussuunnitelma. Paikalle tilattiin noin 4m³ 16-65mm 

luonnonsoramateriaalia ja 2m³ 65-300mm luonnonkiveä. Sora- ja kivimateriaali siirrettiin konetyö-

nä uoman viereen. Ihmistenojan purokunnostustalkoot järjestettiin 27.7.2017. Talkoista tiedotet-

tiin Auranmaan viikkolehdessä, Marttilan kunnan, Paimionjoki-yhdistyksen ja Vaelluskalaverkoston 

nettisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Paikalle saapui vain kolme talkoolaista. Talkooillan aikana 

tehtiin soraikkoja Ihmistenojan puroalueelle. Kivimateriaalia laitettiin uomaan tukemaan soraikko-

ja ja eliöiden suojapaikoiksi. Kunnostuskohteeseen tehtyjen soraikkojen pysymistä puhtaana ja 

paikoillaan tulee seurata jatkossa. Jäljelle jääneen sora- ja kivimateriaalin voi siirtää uomaan myö-

hemmin. Talkoot voisi sopia esimerkiksi jonkin alan oppilaitoksen kanssa, mikäli paikallisista kunta-

laisista ei löydy tarpeeksi talkoolaisia.  

  

Kuva 13. Sorakohtia tehtiin eri vesisyvyyksiin, jotta virtaamavaihteluiden vaikutuksia soraikkoihin voidaan seurata Ihmistenojalla. 

 

Kuva 14. Ihmistenojan talkooväkeä. 
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3.6 Paimion Karhunojan kunnostustalkoot 2.8.2017 

Paimiossa sijaitseva Karhunoja on Vähäjoen sivupuro. Vähäjoki puolestaan laskee Paimionjoen 

pääuomaan. Paimion Vähäjoen ja Karhunojan alueella on jäljellä Paimionjoen alkuperäistä geneet-

tisesti vertailukannoista eroavaa taimenkantaa (Koljonen ym. 2013). Vuonna 1992 taimenten yksi-

lötiheys Karhunojassa oli 18 yksilöä / 100 m² (Nuotio & Koskiniemi 1995). Vuonna 1997 tehdyissä 

sähkökoekalastuksissa Karhunojalta saatiin peräti 40 taimenta. Tällöin myös Karhunojan yläosista 

löytyi paljon taimenia. (Lounais-Suomen kalastusalue 1997.) Vuonna 2007 suoritetuissa sähkö-

koekalastuksissa samana vuonna kuoriutuneita poikasia ei löydetty yhtään kappaletta, mutta van-

hempia taimenia löydettiin Karhunojalta kahdeksan kappaletta (Aaltonen 2007). Karhunojaa on 

koekalastettu Valonian toimesta myös vuosina 2014 ja 2015. Vuonna 2014 Karhunojasta saatiin 

saaliiksi vain kolme taimenta seitsemältä koealalta (Tolonen 2015b). Vuonna 2015 Karhunojasta 

saatiin vain yksi taimen yhteensä kolmelta koealalta (Tolonen 2016). Myös vuonna 2016 taimenia 

saatiin vain yksi kappale neljältä eri koekalastusalueelta (Ojala 2017). Paimionjoen vesistön virta-

vesien kunnostustarveselvityksen mukaan Karhunojan alaosan alueelle voisi muodostaa lisää ku-

tupaikkoja (Aaltonen & Penttilä 2016). Karhunoja valikoitui hankkeen kunnostuskohteeksi, sillä se 

on pikkunahkiaisen ja äärimmäisen uhanalaisen taimenen elinalueita.  

Karhunojalle tehtiin maastotarkastelu yhdessä Valonian virtavesien kunnostushankkeen kanssa. 

Paikalle tilattiin kunnostusmateriaali Vähäjoen kunnostusmateriaalin yhteydessä samalla kuljetuk-

sella. Paimion kaupungin viheryksikkö avusti kunnostusmateriaalin siirrossa lähelle purouomaa. 

Kunnostustalkoissa kohteen virtapaikkaan lisättiin taimenelle ja pikkunahkiaiselle elintärkeitä ku-

tusoraikkoja ja poikaskivikkoja. Uomaan lisättiin lisäksi puumateriaalia suojapaikoiksi sekä virtaa-

maolosuhteiden monipuolistamiseksi. Kohdetta tullaan seuraamaan tulevaisuudessa sähkökoeka-

lastuksin ja kutuseurannoin. Lisäksi seurataan soran puhtaana pysyvyyttä. Mikäli soran puhdistus-

toimenpiteille tulee tarvetta tulevaisuudessa, tulee ne puhdistaa kuohkeaksi esimerkiksi talikon 

avulla. 

  

Kuva 15. Karhunojan alaosiin muodostettiin taimenille ja nahkiaisille sopivaa habitaattia sekä kutupaikkoja. 
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4 Soraikkojen puhdistustoimenpiteet 
Virtavesien koski- ja puropaikkojen pohjamateriaali koostuu usein sora- ja kivimateriaalista. Useat 

virtavesissä viihtyvät eliöt tarvitsevat soramateriaalia elin- tai lisääntymispaikakseen. Kaloista esi-

merkiksi harjus, lohi ja taimen kutevat sorapohjaan kaivamaansa kutukuoppaan. Myös nahkiainen 

ja pikkunahkiainen kutevat soraan. Kudun jälkeen mäti peitellään. Mäti kehittyy soran sisällä ja 

vastakuoriutuneet poikaset viettävät ensimmäiset elinpäivänsä soran suojissa. Myös muut kalalajit 

viihtyvät virtavesien sorapohjaisilla koskialueilla ja näissä paikoissa lajisto ja yksilötiheydet ovat 

usein korkeammat kuin yksipuolisemmissa uomissa. Harjuksen, lohen ja taimenen lisäksi sorapoh-

jaisilla virtavesipaikoilla viihtyvät niin kivennuoliaisen, kivisimpun, mateen kuin toutaimenkin poi-

kaset ja vanhemmat yksilöt. Ravun poikasille sorapohjat tarjoavat runsaasti suojapaikkoja. Virta-

vesien sorapohjissa on havaittu selkeästi suurempia selkärangattomien yksilötiheyksiä kuin yksi-

puolisemman pohjan omaavissa virtapaikoissa. 

Mikäli soraikot ovat huuhtoutuneet vääriin paikkoihin tai liettyneet, ei niissä kierrä tarpeeksi hap-

pea mätimunien ja eläinten tarpeisiin. Liettyneiden kutusoraikkojen tilalle ei tarvitse tuoda uutta 

soramateriaalia, vaan ne voidaan puhdistaa ja kuohkeuttaa käsityönä melko pienellä työpanoksel-

la. Soraikon puhdistamiseen on kehitetty erilaisia työkaluja, mutta se onnistuu hyvin myös perin-

teisen talikon avulla. Työkalun avulla puron sorapohjia puhdistetaan ja kuohkeutetaan, jotta soran 

sekaan mahdollisesti laskeutunut kiintoaines lähtee liikkeelle. Puhtaan ja kuohkean sorapohjan 

lävitse pääsee virtaamaan hapekasta vettä, jota mätimunat, pohjaeläimet ja kalanpoikaset tarvit-

sevat selviytyäkseen.  

4.1 Kairajärven laskupuron luonnonsoraikot 

Somerniemellä sijaitseva puro saa alkunsa Kairajärvestä ja laskee noin kolmen kilometrin jälkeen 

Painioon. Puro ei ole kokonaan eliöiden käytössä, sillä noin 150 metrin päässä Painiosta ylävirtaan 

päin sijaitsee pato, joka estää eliöiden kulun täysin. Kairajärven laskupuro vaikuttaa silmämääräi-

sesti vedenlaadultaan hyvältä purolta ja padon alapuolinen noin 90 metriä pitkä koskialue on riit-

tävän monimuotoinen eliöiden elinolosuhteita ajatellen. Tälle koskialueelle eliöillä on vapaa kulku 

Painiosta. Kunnostustarveselvityksen (Aaltonen & Penttilä 2016) mukaan koskialueella on kunnos-

tustarvetta. Koskialue on koekalastettu vuosina 1997, 2010, 2014 ja 2015. Saaliiksi koekalastuksis-

sa alueelta on saatu kahdeksaa eri kalalajia: ahven, hauki, kivennuoliainen, kivisimppu, made, sa-

lakka, särki, taimen, sekä täplärapu. (Katajamäki & Ylönen, Tolonen 2015a, Tolonen 2015b, Ranta 

ym. 2016.) Vielä vuonna 1997 Kairajärven laskupurosta saatiin jopa 40 jokirapua. Vuonna 2011 

kuitenkin saalis koostui pelkästään kolmesta täpläravusta. (Ylönen 2013.)  

Kohteella testattiin soraikkojen puhdistusmenetelmää Kairajärven laskupurossa sijaitsevalla luon-

nonsorapohjalla. Liettyneet soraikot puhdistettiin talikon avulla. Puron alaosista puhdistettiin noin 

8m² laajuinen sorapohja. Lisäksi koko puron matkalta puhdistettiin pienempiä soralaikkuja. Puh-

distuksen aikana havaittiin selkeästi kiintoaineksen lähtevän virran mukana ja sorapohjan puhdis-

tuneen ja kuohkeutuneen käsittelyn jälkeen. Purossa oleva luonnonsoraikkopohja oli kuitenkin 

melko tiivis ja ohutkerroksinen, joten käsittely ei ollut helppoa. Menetelmä toimineekin paremmin 

paksumpien sorapohjien, kuten kunnostussoraikkojen kohdalla.  
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Kuva 16. Luonnonsoraikon puhdistusta Kairajärven laskupurolla. Menetelmä toimii myös paksujen luonnonsoraikkojen kohdalla, 
mutta lienee parhaimmillaan kunnostussoraikkojen puhdistamisessa. 

4.2 Karhunojan kunnostussoraikot 

Karhunojaa on kunnostettu Valonian purokunnostus- ja Virtavesien kunnostushankkeen toimesta 

useampana vuonna. (Tolonen 2015b; Tolonen 2016). Vuonna 2016 Paimionjoki-yhdistyksen Pu-

roista joelle -hanke, Valonia sekä Paimion kaupunki yhteistyössä kunnostivat Karhunojan alaosaa 

Vähäjoen yhtymäkohdan yläpuolelta. Kunnostuksissa uomaa on monimuotoistettu ja on tehty poi-

kaskivikkoja kalanpoikasille kivimateriaalin avulla sekä lisätty taimenen ja nahkiaisen kutupaikkoja 

luonnonsoralla. Karhunojaa rasittaa kuitenkin hienojakoinen hiesuaines, joka tukkii nopeasti ku-

tusoraikkoja, joissa virtaama ei läpi vuoden riitä pitämään niitä puhtaana ja kuohkeana. 

Uomaan tehtyjen soraikkojen tilannetta käytiin tarkastelemassa maastossa. Kahdessa kunnostus-

kohteessa, Hanhijoentien alapuolisella koskialueella ja Peltokoskella (kunnostustarveselvityksen 

2016 kohteet 1 ja 4), havaittiin soraikkojen tarpeen puhdistustoimenpiteille. Vähäisten virtaamien 

vuoksi soraikkoja ei voitu puhdistaa hankkeen aikana, sillä liian pienellä virtaamalla hiekkapitoinen 

aines ei lähde virran mukana liikkeelle ja sitä jää soran sekaan. Puhdistustoimenpiteet tulisi tehdä 

virtaamien noustua, ennen taimenen kutua, jotta kutupaikat olisivat kalojen käytettävissä. Kaikkia 

Karhunojan kunnostettujen kutupaikkojen tilannetta tulee seurata tulevaisuudessa puhdistustar-

peiden varalta.   
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5 Sivu-uomien kulkuesteisiin kohdistetut toimenpiteet 

5.1 Kulkuesteiden muokkaustoimenpiteet 

Jokiuomassa sijaitsevat kulkuesteet katkaisevat jokijatkumon ja estävät eliöiden kulun joen ylä- tai 

alapuolisille alueille. Näillä alueilla sijaitsevat otolliset elin- tai lisääntymispaikat eivät ole eliöiden 

käytettävissä, jos sinne on mahdotonta päästä. Kulkuesteen voivat muodostaa muun muassa pa-

dot, pohjapatorakennelmat, tierummut tai kalliopudotukset. Kulkuesteet ovat yksi merkittävä pu-

rojen ja jokien ekologista tilaa heikentävistä tekijöistä. (Eloranta & Eloranta 2016.) 

Tämän hankkeen purotutkimuksissa kartoitettiin Paimionjoen sivupuroissa sijaitsevia eliöitä hait-

taavia kulkuesteitä. Mahdollisia kulkuesteitä kartoitettiin 21 Paimionjoen sivupurosta yhteensä 75 

kappaletta. Niistä 15 muodosti täydellisen kulkuesteen ja viisi ainakin osittaisen kulkuesteen eliöil-

le. Eliöiden kannalta tärkeimpien kohteiden kulkuesteet otettiin lähempään tarkasteluun ja niihin 

tehtiin maastotarkasteluja yhdessä maan- ja vesialueenomistajien kanssa. Kahteen kohteeseen 

onnistuttiin hankkeen aikana tekemään eliöiden kulkua helpottavia toimenpiteitä. 

5.1.1 Holmanojan tiilirykelmien muokkaus 

Holmanoja on Tarvasjoen sivupuro. Holmanojalla sijaitsee monimuotoinen koskialue, Holmankos-

ki. Holmanojan alaosa kartoitettiin kulkuesteiden varalta aina Tarvasjoen yhtymäkohdasta Hol-

mankoskelle asti. Tältä väliltä löydettiin kaksi eliöitä haittaavaa kulkuestettä, jotka sijaitsivat tie-

rummun ylä- ja alapuolella. Itse tierumpu oli asennettu riittävän syvälle, joten se ei muodosta kul-

kuestettä. Kulkuesteet olivat tiilistä muodostettuja rykelmiä. 

Tiilirykelmiä osittain purettiin ja muotoiltiin niin, että eliöiden kulku mahdollistuu niiden ohitse 

myös vähäisemmän virtaaman aikana. Toimenpiteen seurauksena eliöiden kulku Tarvasjoen ja 

Holmankosken välisellä alueella mahdollistuu. Mikäli kohdetta halutaan tulevaisuudessa muokata 

maisemaltaan luonnontilaisemman näköiseksi, voidaan kohteen tiilimateriaali korvata luonnonki-

vimateriaalilla.  

  
Kuva 17. Tarvasjokeen laskevan Holmanojan tiilirykelmät muokattiin eliöiden kulkua helpottavaksi. 
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5.1.2 Tarvasjoen pohjapatorakennelman muokkaus 

Tarvasjoessa sijaitsee pohjapatorakennelma, joka on muodostettu kiven- ja betoninlohkareista. 

Padon yläpuolelta kuljetaan jokiuoman toiselle puolella sijaitseville pelloille.  Pohjapato on kaloille 

kulkueste lähes kaikilla virtaamilla. Tulvavesien aikaan paremmat uimat pystynevät kulkemaan 

padon ylitse, mutta heikommat uimarit todennäköisesti eivät. Jo normaalivirtaamilla kulku padon 

ylitse estyy. Patorakennelma on tehty melko pitkäksi, joten sopivaa vesisyvyyttä ja virtausolosuh-

teita padon ylitse kulkemiseen ei ole. Padon ohituksen jälkeen eliöille avautuisi kulkuväylä Tarvas-

joen Närpinkoskelle ja Vääräkoskelle, jotka ovat hyvin monimuotoisia koskialueita. 

 

Kuva 18. Tarvasjoen pohjapato estää eliöiden kulun. Kuva alivirtaaman aikaan. Suuremmillakin virtaamilla ainakin heikompien 
uimareiden kulku on vaikeaa padon ylitse. Kuva: Aaltonen & Penttilä 2016. 

Kohteeseen suoritettiin maastotarkastelu yhdessä maan- ja vesialueenomistajan kanssa. Maasto-

tarkastelun jälkeen tehtiin kunnostussuunnitelma. Maastotarkastelussa korkean veden aikana 

huomattiin kaksi mahdollista kulkukohtaa, joista kalojen olisi mahdollista päästä nousemaan pien-

ten muokkaustöiden jälkeen. Paikalle saapunut hauki yritti nousta padon ylitse korkean veden ai-

kaan, siinä kuitenkaan onnistumatta. Koska patorakennelmassa ei ole allasmaisia kohtia, ei aina-

kaan heikommilla uimareilla ole mahdollisuutta päästä nousemaan sen ylitse.  
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Kuva 19. Hauki yritti puikkelehtia kivien lomasta padon ylitse korkean veden aikaan, siinä kuitenkaan onnistumatta.  

Kiven- ja betoninpalasista tehtyä pohjapatorakennelmaa pyrittiin muokkaamaan kalojen kulun 

mahdollistavaksi. Työt tehtiin kesän aikana minimivirtaamilla kaivinkoneen avustuksella. Muok-

kaustöissä kahteen havaittuun mahdolliseen kulkukohtaan tehtiin muutoksia. Padon niska-alueelta 

ei poistettu kivimateriaalia, jotta yläpuolisen alueen vedenpinta pysyisi muuttumattomana. Padon 

yläpuolella kulkevan tien pohjaa vahvistettiin luonnonsoralla. Maan- ja vesialueenomistaja seuraa 

muutostöiden vaikutuksia yläpuoliselle tielle. Mikäli muokkaukset vaikuttavat tien pohjaan, pato-

rakennelmaa tuetaan uudestaan ja mietitään uusia ratkaisuja kulkuesteen korjaamiseksi.  

Padon länsipuolelle tehtiin allasmainen kohta, jota kautta korkeamman veden aikaan kalojen ku-

lun pitäisi mahdollistua myös vähän heikommilta uimareilta. Altaan rakentaminen vaati yhden 

suuremman kiven poistamista, altaan alapuolen tukemista kivimateriaalilla ja niska-alueen tuke-

mista isommalla kivellä. Kyseisen allaskohdan virtaamia tulee seurata korkeamman veden aikana, 

jotta nähdään onko kalojen kulku mahdollista sitä kautta.  

Padon itäpuolella kulkee väylä, jota pitkin kaloilla oli jo aikaisemminkin korkeamman veden aikaan 

lähes mahdollista nousta. Väylästä poistettiin kiviä, jotta siitä olisi helpompi kulkea.  Kulkuväylien 

tekemisen lisäksi padon keskikohtaa vahvistettiin luonnonkivellä, jotta pienemmän virtaaman ai-

kaan suurin osa vedestä kulkisi näitä kahta väylää pitkin. 
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Kuva 20. Padon länsipuolelle tehtiin kynnyksen alapuolelle allasmainen kohta, jolloin veden noustessa altaan kautta kaloilla olisi 
mahdollista päästä padon niskakynnyksen ylitse (vas. kuva). Padon itäpuolella kulkevalta reitiltä poistettiin kiviä, jotka aikaisemmin 
estivät kalan kulun reittiä pitkin. Kuvat alivirtaama-aikana.  

  

5.2 Kulkuesteiden poistosuunnitelmat 

Hankkeen aikana osaan tärkeimmistä kulkuestekohteista ei ehditty suorittamaan muokkaustoi-

menpiteitä kalojen kulun helpottamiseksi. Näihin kohteisiin suunniteltiin kuitenkin toimenpiteet 

kulkuesteiden ratkaisemiseksi tulevaisuudessa. 

5.2.1 Tarvasjoen Eurankosken kallion ohitusuoman avaaminen 

Tarvasjoki on Paimionjoen suurin sivu-uoma. Tarvasjoella sijaitsee useampi monimuotoinen koski-

alue, jotka olisivat esimerkiksi vaelluskalojen käytettävissä jo kahden voimalaitospadon ohitusrat-

kaisun jälkeen. Tarvasjoen alimmainen koskialue on kolmiosainen Eurankoski. 

Eurankosken keskimmäisen koskialueen yläosassa sijaitsee kallioputous, josta kalat eivät todennä-

köisesti pysty nousemaan. Putouksen sivuitse kalliossa kulkee sivu-uoma, joka on kuitenkin tukittu 

kiilamaisella kivellä. Kiven poistamalla suurempi virtaama pääsisi kulkemaan loivemmasta sivu-

uomasta ja kalojen kulku esteen yli saattaisi mahdollistua. (Aaltonen & Penttilä 2016.) 
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Helpoiten paikalle pääsisi talvella roudan aikaan peltoa pitkin. Pellon puolinen maasto on paljon 

tasaisempaa kuin keskustan puolinen mäkinen maasto. Eurantieltä matkaa kohteelle on noin 300 

metriä. Kaivinkoneen avulla kiilamaisen kiven saisi todennäköisesti poistettua.  

 

Kuva 21. Tarvasjoen Eurankosken kallioputous. 

 

Kuva 22. Putouksen ohitse kulkeva sivu-uoma, joka on tukittu kiilamaisella kivellä. 
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5.2.2 Preitilän metsäpuron tierumpu 

Paimion Preitilässä Karhunojaan laskee pohjavesisyöttöinen metsäpuro. Puron varrella on useita 

lähteitä ja tihkupintoja, joista vesi pääsee purkautumaan puroon. Preitilän metsäpuron vedellä on 

myös suuri vaikutus Karhunojan vedenlaatuun ja virtaamiin. Metsäpuro soveltuisi taimenen poi-

kastuotantoon. (Aaltonen & Penttilä 2016.)  

Puro kulkee Järvessuontien alitse betonista ojarumpua pitkin. Ojarumpu muodostaa kaloille ja 

muille eliöille vähintäänkin osittaisen kulkuesteen (Aaltonen & Penttilä 2016). Kulkuesteen muo-

dostaa rummun alapuolinen pudotus, vähäinen vesisyvyys pudotuksen alla ja virtaamaolosuhteet 

rummussa. Tierumpu tulisi asetella uoman pohjatasoa alemmaksi, jotta kulkueste poistuisi. Toinen 

ratkaisu olisi betonisen pyöreän rummun vaihtaminen kaarirummuksi, jolloin uoma kulkisi luon-

nollisemmalla tavalla tien alitse eikä kulkuestettä muodostuisi. Mikäli tiehen tai rumpuun kohdis-

tuu tulevaisuudessa korjaustarpeita, tulisi samalla ottaa huomioon puron ekologinen tila ja toteut-

taa tierummun aiheuttaman kulkuesteen poistaminen. Kulkuesteen poistamista pikimmiten tulee 

miettiä, mikäli Karhunojan yläosista löytyy taimenia. 

  

Kuva 23. Järvessuontien tierumpu muodostaa eliöille kulkuesteen alapuolisen pudotuksen, vähäisen vesisyvyyden ja putken sisällä 
olevien virtausolosuhteiden vuoksi. 

5.2.3 Vähäjoen myllypato 

Vähäjoen Kohisevan kosken yläosissa sijaitsee vanha myllypato, joka on osin jo aikaisemmin pur-

kautunut ja vuonna 2005 muotoiltu kalan kulun paremmin mahdollistavaksi. Samana vuonna myös 

ylempi kulkueste poistettiin Vähäjoesta, joten Vähäjoki on täysin nousuesteetön. (Aaltonen 2006.) 

Tämän hankkeen purotutkimuksina suoritetut Vähäjoen ja Karhunojan sähkökoekalastukset herät-

tivät huolen myllypadon kalatien toimivuudesta vähäisen veden aikaan. Vuoden 2015 syksy oli 

hyvin vähäsateinen, joten matala vedenpinta ja virtaamat ovat voineet estää vaelluskalojen kulun 

Karhunojan kutupaikoille. Tyypillisesti Karhunojasta on löydetty enemmän taimenia kuin Vähäjoen 

puolelta (esim. Lounais-Suomen kalastusalue 1997; Aaltonen 2007), mutta vuoden 2016 sähkö-

koekalastuksissa tilanne oli päinvastainen ja myllypadon alapuoliselta alueelta löydettiin kuusi 

taimenta, kun taas Karhunojasta vain yksi (Ojala 2017).  
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Myllypadon kalatietä tulisi muotoilla uudestaan, jotta myös vähäsateisten syksyjen aikana vaellus-

kalat ja nahkiaiset pääsisivät Karhunojan kutupaikoille. Yhden niskassa sijaitsevan kiven poistami-

nen mahdollistaisi kaloille helpomman nousun padon ylitse. Alivirtaamatilanteessakin osa vesi-

määrästä kulkee kalatien mutkasta suoraan sivu-uoman kautta. Sivu-uomaa tulisi tiivistää kivima-

teriaalilla, jotta alivirtaamallakin suurin osa vedestä kulkisi pääuomaa pitkin mahdollistaen hel-

pomman nousun kaloille ja nahkiaisille. Paikalle pääsisi uoman pohjoispuolelta peltoja pitkin kai-

vinkoneen kanssa talvella routa-aikana. Paikalle on matkaa Purinpojantieltä erkanevan peltotien 

päästä noin 450 metriä. Kaivinkoneen avulla kohtalaisen pienellä työllä saisi suoritettua tarvittavat 

toimenpiteet. Sivu-uoman tiivistäminen onnistuisi kalatien niskasta poistettavan kiven ja uoman 

penkalla sijaitsevien kivimateriaalien avulla, joten paikalle ei välttämättä tarvitsisi tilata uutta kivi-

materiaalia. 

 

Kuva 24. Vähäjoen Kohisevan kosken myllypatoa korkean veden aikaan. Vähäisen veden aikaan kalojen ja nahkiaisten kulkua hel-
pottaisi yhden kiven poistaminen niskan alapuolelta (vas. kuva) sekä kalatien alapuolisen mutkan sivu-uoman (oik. kuva) tiivistämis-
tä kivimateriaalilla, jolloin suurin osa virtaamasta kulkisi pääuoman kautta. 
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6 Tapahtumat 
Hankkeessa osallistuttiin erilaisiin vesiensuojeluun ja kalakantoihin liittyviin tapahtumiin: 

Meritaimenseminaariin osallistuttiin 4.2.2016 ammattiopisto Livian tiloissa Paraisilla. Tapahtuman 

järjesti L-S kalatalouskeskus. Seminaarissa oli asiantuntijoita kertomassa Saaristomeren meri-

taimenkannan tilasta, uhkista ja mahdollisuuksista. Erityisesti virtavesikunnostuksia käsittelevät 

luennot sisälsivät tärkeitä tietoja ja vinkkejä hanketta ajatellen.  

21.5.2016 hanke osallistui Varsinais-Suomen vaelluskalapäivään Turun Jaaninojalla. Vaelluskala-

päivän aikana kunnostettiin Jaaninojan purouomaa vaelluskaloille sopivaksi, sekä keskusteltiin 

myös Paimionjoen vaelluskalakantojen ja sivupurojen tilasta ja kunnostustarpeesta. 

OKRA-messuille osallistuttiin hankkeen puitteissa yhteisellä kojulla Aurajokisäätiön ja VEERA-

hankkeen kanssa. Hankkeen projektikoordinaattori oli messuilla 8-9.7.2016. Messuilla saatiin luo-

tua yhteistyöverkostoja joidenkin vesi- ja ranta-alueiden omistajien kanssa sekä kerrottua Pai-

mionjoen kalaston ja virtavesien nykytilasta asiasta kiinnostuneille.  

Pienvesiseminaariin osallistuttiin 11.10.2016 Somerolla. Seminaarissa oli esityksiä ja puheenvuo-

roja ajankohtaisista pienvesiin liittyvistä asioista ja hankkeista. Paimionjoki-yhdistys esitteli omat 

pienvesiin liittyvät hankkeensa tilaisuudessa. 

  

Kuva 25. Hankkeessa osallistuttiin muun muassa Somerolla järjestettyyn Pienvesiseminaariin (vas. kuva) sekä Aurajokisäätiön ja 
VEERA-hankkeen kanssa yhteisellä kojulla OKRA-maatalousmessuille (oik. kuva).  
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7 Hankkeen tiedottaminen 
Hankkeesta tiedotettiin lehdistölle, hankkeen ja Paimionjoki-yhdistyksen internet-sivuille sekä 

Paimionjoki-yhdistyksen Facebook-sivulle 

Hankkeesta saaduista tutkimustuloksista ja kalataloudellisista kunnostustalkoista tiedotettiin leh-

distölle. Hankkeen tutkimustuloksista ja kunnostuksista lehtiartikkelin kirjoittivat Turun Sanomat, 

Auranmaan viikkolehti, Kunnallislehti, Somero-lehti sekä Turun Seutusanomat. Turun Sanomat teki 

myös toisen jutun hankkeen kunnostuksista loppukesällä. 

 

Kuva 26. Seutusanomien ja Turun Sanomien uutiset Paimionjoen vaelluskalatilanteesta ja kunnostuksista. 

Hankkeen kulusta tiedotettiin Paimionjoki-yhdistyksen internet-sivuilla (www.paimionjoki.fi). 

Hankkeella oli koko hankkeen käynnissä olon ajan omat internet-sivut osoitteessa 

https://www.paimionjoki.fi/projekti/puroista-joelle. Yhdistyksen internet-sivujen ajankohtaista-

osiossa tiedotettiin hankkeen julkaisemista raporteista sekä tulevista tapahtumista. Hankkeesta 

tehtiin uutinen myös Vesistökunnostusverkoston uutiskirjeeseen 2/2016.  

http://www.paimionjoki.fi/
https://www.paimionjoki.fi/projekti/puroista-joelle
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Kuva 27. Vesistökunnostusverkoston uutiskirje hankkeesta ja Paimionjoki-yhdistyksen internet-sivut. 

Paimionjoki-yhdistyksen Facebook-sivuilla tiedotettiin hankkeen toimista ja tapahtumista. 

  

Kuva 28. Hankkeen etenemisestä tiedotettiin myös Paimionjoki-yhdistyksen Facebook-sivuilla. 
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8 Yhteenveto toimenpiteistä ja ehdotukset jatkotoimenpiteiksi 
Hankkeessa toteutettiin Paimionjoki-yhdistyksen toimenpideohjelman (Joki-Heiskala 2016) sekä 

Saaristomeren valuma-alueen pintavesien vesienhoidon toimenpideohjelman (Kipinä-Salokannel 

2015) mukaisia virtavesien elinympäristökunnostus- ja kalan kulkua helpottavia toimia. Hankkeen 

toimenpiteet olivat alkusysäys myös Paimionjoen yläosiin ja sivupuroihin tehtäviin kalataloudelli-

siin virtavesikunnostustoimenpiteisiin. Hankkeen toimenpiteissä pyrittiin parantamaan Paimionjo-

en sivupurojen ekologista tilaa tarjoamalla eliöille liikkumis-, lisääntymis- ja elinmahdollisuuksia. 

Hankkeessa tehdyt toimenpiteet kasvattavat Paimionjoen sivupurojen kalakantojen, rapukantojen, 

nahkiaiskantojen ja pohjaeläinten mahdollisuuksia elää sivupuroissa monimuotoisemmilla virta-

paikoilla. Paimionjoen sivupurojen virkistyskäytön kannalta hankkeessa tapahtunut sivupurojen 

tilasta tiedottaminen ja yhteistyöverkostojen luominen paikallisten asukkaiden kanssa on tarjon-

nut myös uusia ideoita Paimionjoen virtavesien virkistyskäytön kehittämiseksi ja ekologisen tilan 

parantamiseksi tulevaisuudessa. Virtavesikunnostukset ovat herättäneet paikallisissa toiveita Pai-

mionjoen hyvästä tilasta ja hyvistä kalakannoista tulevaisuudessa. 

Hankkeessa suoritetuissa purotutkimuksissa saatiin arvokasta lisätietoa Paimionjoen sivu-uomien 

eliöstön nykytilasta ja elinolosuhteista. Hankkeen tutkimusten ja aikaisempien tutkimusten perus-

teella päätettiin tärkeimmät virtavesikunnostuskohteet, joihin suoritettiin eliöiden elinympäristö-

kunnostustoimia ja eliöiden kulkua helpottavia toimia. Virtavesikunnostuksissa kunnostettiin kuusi 

virtavesikohdetta Paimionjoen sivu-uomista. Neljät kunnostukset suoritettiin talkoina, kaksi kun-

nostusta paikallisten maan- ja vesialueenomistajien kanssa. Yhdessä virtavesikohteessa testattiin 

uutta purouoman sorapohjien puhdistusmenetelmää. Kyseinen puhdistusmenetelmä toimii erityi-

sesti liettyneiden kunnostussorakoiden puhdistuksessa, joita Paimionjoella kannattaa suorittaa 

jatkossa. Eliöiden kulkua helpottavina toimenpiteinä suoritettiin kahden pohjapadon muokkaustöi-

tä, jotta eliöiden kulku niiden ohi onnistuisi edes normaalivirtaamilla. Kolmeen tärkeimpään sivu-

purojen kulkuestekohteeseen tehtiin suunnitelmat tulevaisuuden toimia varten. Hankkeessa osal-

listuttiin myös alan ajankohtaisiin tapahtumiin, joissa saatiin lisää tietoa hankkeen toimia ajatellen 

ja pystyttiin tuomaan esiin hankkeen tapahtumia, toimia ja tuloksia.  

Hankkeessa suoritettujen purokunnostustoimenpiteiden vaikutuksia tulee seurata jatkossa. Han-

kesuunnitelman ja hankkeen hyväksytetyn toimintasuunnitelman mukaisesti seuranta suoritetaan 

muulla rahoituksella. Kohteissa, joissa tehtiin kalataloudellisia kunnostuksia, tulee seurata kunnos-

tussoran ja kivien pysyvyyttä sekä puhtautta alueella.  Kunnostussoran ja kivien liikkuminen tulva-

vesien mukana kertoo alueen soveltumattomuudesta sorapohjaiseksi virtavedeksi. Tulvavesien 

mukana tuoma mahdollinen kiintoaines saadaan soraikoista pienellä puhdistustyöllä pois, eikä sen 

vuoksi kannata tehdä uusia kunnostustoimenpiteitä jo kunnostetuille kohteille. Kunnostuskohtei-

den kala- ja rapukantojen kehittymistä tulee seurata koekalastuksin ja -ravustuksin. Kulkuesteiden 

muokkaustoimenpiteiden pysyvyyttä tulee tarkastella vuosittain. Mikäli hankkeessa tehtyjen kul-

kuesteiden ohitusratkaisuissa ilmenee ongelmakohtia, tulee myös näiden kohteiden osalta pohtia 

uusia pysyvämpiä kokonaisratkaisuja niin ihmisten kuin vesieliöiden tarpeisiin. 
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Tässä hankkeessa aloitettuja toimia tulisi jatkaa Paimionjoen vesialueella myös tulevaisuudessa. 

Tutkimustoimista erityisesti sähkökoekalastuksissa saadut tiedot jokialueen kalastosta ovat ensiar-

voisen tärkeitä, varsinkin häviämisvaarassa olevien uhanalaisten vaelluskalojen osalta. Merivael-

luksen tekevän nahkiaisen noususeurantaa voisi tutkia esimerkiksi nahkiaismerran avulla. Jo kun-

nostettujen kutusoraikkojen puhdistustoimenpiteitä tulisi jatkaa erityisesti Paimion Vähäjoen alu-

eella, jossa äärimmäisen uhanalainen Paimionjoen taimen sekä nahkiaiset lisääntyvät. Uusia joki-

rapupopulaatioita Paimionjoen alueelta ei ole löytynyt, mutta niiden palauttamista Paimionjoelle 

voisi harkita ainakin paikkoihin, joissa ei koeravustuksissa ole tavattu myöskään täplärapua. Vii-

meisen tiedossa olevan jokirapupopulaation kannan kehitystä Somerniemen Vesanojalla tulee 

seurata säännöllisesti koeravustuksin. Sivupurojen vedenlaatumittauksia tulisi tehdä ainakin koh-

teisiin, jotka voisivat virtavesien kunnostustarveselvityksen (Aaltonen & Penttilä 2016) mukaan 

soveltua vaelluskalojen elinalueiksi. Paimionjoki-yhdistyksen toimenpideohjelmassa vuosille 2016 - 

2021 (Joki-Heiskala 2016) mainittuja kulkuesteiden poistamisia sekä kalataloudellisia kunnostus-

toimenpiteitä myös sivupuroissa tulee toteuttaa tulevaisuudessa mahdollisuuksien mukaan. Kul-

kuesteistä tärkeimmät ratkaistavat kohteet ovat raportin 5.2 osiossa mainittuna. Biologista tutki-

musaineistoa tulisi täydentää erityisesti pohjaeliöstön osalta, niin kunnostetuilta alueilta kuin koko 

jokijatkumon matkalta.  
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