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Hirvasojan yleisOretkella 139.14 ihmeteHäan ojan elaman merkkeja.

1. Hankkeen toteuttaja
Paimionjoki-yhdistys ry

2. Hankkeen nimi
Puroja kuntoon Paimionjoella —kehittämishanke, hankkeen numero 22688

3. Yhteenveto hankkeesta

Paimionjoki-yhdistyksen Puroja kuntoon Paimionj oelia —kehittämishanke toteutettiin Varsinais
Suomen Jokivarsikumppanit ry toimiaiueeila, Paimionjoen vesistöalueelia, kunnissa Tarvasjoki
(2015 lähtien Lieto), Pöytya, Marttiia, Koski TI ja Somero. Hankkeen iähtökohtana oil väiittää
tietoa valuma-alueen puro- ja ojaymparistoista alueen asukkaille ja maanomistajille ja järjestäA
kaytännönläheisiä luentoja ja maastoretkiä. Näiden asiantuntija-kansaiainen kohtaamisilla
tavoiteltiin matalan kynnyksen kohtaamisia, jotka innostavat ruohonjuuritason toimiin
pienvesiymparistOjen kunnostamiseksi.

Tavoitteena oh viedä ihmisiä maastoon tutustumaan läheiseen omaan pienvesiymparistoön ja
miettiä yhdessa mahdollisten kunnostustoimien toteuttamiskeinoja. Näitä maastossa järjestettyjä
puroretkia edelsivät puroluennot, joissa asiantuntijat kertoivat luonnonmukaisista
peruskuivatustoimista ja puroympäristöjen ekologiasta. Täilä kokonaisuudella luento + maasto
pyrittiin herättämään ihmisten mieienkiinto ja ymmarrys puroymparistoja kohtaan. Maastossa olikin



hieno havaita ihmisten avautuminen ja moni jakoi omia muistoja tai kokemuksia Iiittyen läheiseen
puroon tai ojanvarteen. Maastoretki koettiin hyvaksi tavaksi iahestya teemaa ja moni totesi
tehneensä vastaavanlaisen retken vuosikymmenia sitten. Lähivedet, metsien kätköissä virtaavat
purot ja peltojen poikki risteävät ojat, ovat joskus juan iähellä, jotta niiden arvoa tai merkitysta
tulisi jokapaivaisessä elämässä mietittyä. Nämä koetaan itsestään selviksi osaksi arkista ympäristoä,
eikä niiden iuontoarvoja tule mietittya.

Maastoretkillä toteutuneiden lukuisten maanomistajakohtaamisten myotä tuli selväksi, että
varsinaiset käytännön maastotoimet ja kunnostukset täytyy sijoittaa seuraaviin iähivuosiin, koska
nyt ioydetyt kohteet tarvitsevat taustatutkimustaja Iisäneuvotteiuja maanomistajien kanssa.

Rannan kunnostustoimia pyrittiin kaynnistamaan hankkeen aikana erityisesti Juvan voimaiaitoksen
alueeliaja Vähä-Sorvaston vanhan uimarannan aiueeiia Koski Ti:sa. Varsinaisiin käytännon toimiin
ehdittiin hankkeen aikana Juvalia, jossa tapahtuikin meiko lyhyessa ajassa merkittäviä
kunnostustoimia ja näistä toimista juontuvia uusia kehittämisideoita. Hyvana yhteistyokumppanina
Juvaila oh alueen paamaanomistaja Koskienergia Oy ja eras yksityinen maanomistaja. Tarvaiset
kotiseutuyhdistys oil vahvasti hengessa mukana, samoin Tarvasjoen kunta. Aiuearkkitehti oil
samaan aikaan iaatimassa Tarvasjoen keskusta-alueehle yieissuunniteimaa, jossa iopuita huomioitiin
vahvasti myös Juvan voimalaitosaiueen virkistyskayton kehittäminen.

Vähä-Sorvastolia Kosken Ti kunnassa on aikoinaan ollut kouiun vieressä kaikkien kylaiaisten
yhteinen uimaranta, jota on kaytetty uimarantana ja joen yiityspaikkana yieisessa
yhteisymmarryksessa. Kun kylakoulu iakkautettiin ja kouiu siirtyi yksityisomistukseen rannan
kaytto ioppui siitä yieisesta oiettamuksesta, ettei rannan kaytto enää ohiut “sopivaa”. Kuitenkin sekä
kylakoulun nykyinen omistaja että uimarannan iäheinen naapuri ovat moiemmat sitä mieltä, että
uimaranta voisi hyvinkin toimia myös tänä päiväna kyialaisten yhteisrantana. Mittavia
kunnostustoimia ranta ei sinäiiään vaadi, mutta esim. uusi iaiturirakenne ohisi tarpeeliinen mm.
veneiden kiinnitysta varten.

Kaikissa tämän hankkeen aikana loydetyissaja tyon ahie saatetuissa kohteissa tuiiaan näkemään jo
vuodesta 2015 lähtien merkittäviä kaytannon ymparistötoimia.

Tukiiyhman katselmus 10.4.2014 Poytyalla, Tarvasjoen varrdlla.



4. Raportti

4.1. Hankkeen tavoitteet

Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on ja hankkeen tavoitteet

Puroja kuntoon Paimionjoella kehittämishanke vastasi osaltaan Paimionjoki-yhdistyksen
toimintasuunnitelman 2011 — 2015 tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteena oh kunnostaa Paimionjoen alueen puroalueita ja rantoja, järjestää
yleisotilaisuuksia ja retkiä pienvesiymparistoissa ja edistää yhteistyota alueellisten ja
valtakunnalhisten luonto- ja ympäristojärjestojen kanssa.

4.2. Hankkeen toteutus

Aikataulu ja resurssit

Hankeaika oh 1.1. — 31.12.2014. Proj ektikoordinaattori Elina Tuomarila tyoskenteli hankkeessa 3
kk aikavähihlä 24.2. —31.12.2014. Ymparistotoita hankkeessa tekivät korvausta vastaan Pauliina
Koistinen ja Johanna Korpinen. Hankkeen palkkaamina asiantuntijoina toimivat
erityisymparistotukineuvoja Irma Kemppainen ja ymparistöneuvoj a Eriika Lundström.

Toteutuksen organisaatio

Hankkeen toteuttajana oh Paimionjoki-yhdistys ry, joka palkkasi projektikoordinaattoriksi Elina
Tuomarilan ajalle 24.2.2014 - 31.12.2014. Hankkeehle oh varattu palkkarahaa
projektikoordinaattoria varten vastaamaan yhteensa 3 kk työtä. Hankkeen halhinnoinnista vastasi
Paimionjoki-yhdistyksen toiminnanjohtaja Päivi Joki-Heiskala. Kirjanpidosta vastasi Tihitoimisto
Merja Oras.

Hankkeelhe perustettiin tukiryhma, jossa ohivat edustettuina Paimionjoki-yhdistys, Varsinais
Suomen Ely-keskus, Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ja Someron vesiensuojeluyhdistys.
Hankkeen aikana Varsinais-Suomen Ely-keskusta edustanut Anni Karhunen j ätti tehtävän
siirtyessäan ympäristöministeriöön Helsinkiin. Ely-keskusta edusti kokouksissa ja maastossa sekä
Ilkka Myhlyoja että An Sahlmén. Varsinais-Suomen jokivarsikumppaneiden edustajana toimi Satu
Juntunen, Paimionjoki-yhdistysta edusti Matti Tilkanen ja Someron vesiensuojeluyhdistysta Arto
Aalto.

Tukiryhma kokoontui kaksi kertaa, kerran keväällä ja kerran syksylla, ja ryhman jasenet ohivat
tervetuhleita kaikihle jarjestetyille luennoille ja retkille. Tukiryhmän henki oh keskusteleva ja
konkreettisia tuloksia edistävä.



Kustannukset j a rahoitus

Hanke oh yhden toimintarybman, Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry, hanke. Hankkeelle
myonnetyt hyvaksytyt kustannukset ohivat yhteensa 19201,00 euroa. Hankkeenjulkisen rahoituksen
osuus oil 90 % eli enintään 17280,90 euroa, josta EU-rahoituksen osuus oil 45 % cli enintään
7776,40 euroa. Yksityisen rahoituksen osuus hankkeen hyvaksyttävasta rahoituksesta oh 10 % eli
enintään 1920,10 euroa.

Kehittämishankkeen toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset

Kustannusarvio Toteutunut Haettava tuki
Haettu I Hyväksytty

Ely-keskukselta haettava tuki
Palkat 14271,00 13714,93 15698,69
Ostopalvelut 2000,00 1263,15 Kuntarahan osuus
Kotimaan matkakulut 1500,00 790,52 3139,73
Muut kustannukset 1430,00 1674,39 Omarahoitus

1744,29
Yhteensä 19201,00 17442,99 Kokonaisrahoitus

17442,99

Raportointi ja seuranta

Tukiryhma kokoontui hankkeen aikana kaksi kertaa, 18.3.2014 ja 17.9.2014. Tukiryhman jäsenet
osallistuivat varsinaisten kokousten lisäksi mahdollisuuksien mukaan maastokaynneille.

YhteistyOkumppanit

Puroja kuntoon Paimionjoella hankkeen yhteistyokumppaneita olivat Tarvasjoen kunta, Valonia,
Suomen ymparistokeskus, Suomen luonnonsuojeluliitto, Lounais-Hameen luonnonsuoj eluyhdistys,
Kotiseutuyhdistys Tarvaiset, Marttilan Ollilan kylatoimikunta, Someron kalatalousalue,
Koskienergia Oy, Varsinais-Suomen Ely-keskus, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys, Marttilan
kunta (kirjasto) ja ammattiopisto, maaseutuopisto Livia.



5. Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Puroja kuntoon Paimionjoella kehittämishankkeen tavoitteena oil puroymparistoihin liittyvan
ymparistotietouden jakaminen kansalaisille sekä teoreettisella että käytännöiliseliä tavaila.
Tavoitteena oil myös edistää aiueen rantojen kunnostamista.

Kaikissa kohteissa tehtiin ensin asiantuntijakatseimus, jotta asiantuntijat a) saavat tuntumaa
entuudestaan heilie tuntemattomiin kohteisiin b) voivat tehdä aiustavia johtopaatoksia kohteista ja
jotta c) maanomistajatja asiantuntijat voivat kohdata aidossa tilanteessa. Lahestymistavan
tavoitteena oh en kohderyhmien kuuieminen ja sitouttaminen vesiensuojeiutoimenpiteisiin ja
ymparistonhoidon toimenpiteisiin.

Hankkeen tuioksena jarjestettiin
1. hankkeen yhteistyokumppaneilie ja asiantuntijoille maastokatseimuksia
2. maanomistaj ille pelionpiennartapaamisia ja maastokaynteja
2. paikallisvaestolle so. suureile yleisolie luentojaja maastoretkiä lähikohteisiin
3. ymparistönhoitotoita ja maisemanhoitotöitä
4. Paimionjoki —seminaari puro -teemaila

5.1. Kohteet ja toimenpiteet

Yleisesti voidaan todeta, että sekä puroluento- että maastoretkikohteet valikoituivat sen mukaan,
mihin maanomistajien kanssa kaytyjen keskustelujen perusteelia oh järkevintä toimet kohdentaa.
Vaiikointiin vaikutti myös olemassa olevat pohjatiedot mm. kala- ja rapukannoista. Näin olien
asiantuntijoiden kanssa kaytiin alustavasti myös sellaisissa kohteissa, joihin ei loppujen iopuksi
haluttu kohdistaa yleisoretkia. Tähiaisia kohteita ohivat mm. Keikunoja Marttilassa, Hirvasojan
latva-alue Marttilassaja Kairajärven laskuoja Somerniemellä.

Asiantuntijaryhmassa maastossa olivat mukana Anni Karhunen, Katariina Yii-Heikkiiä ja Ilkka
Myllyoja Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta, Matti Jantunen Lounais-Suomen
vesiensuojeiuyhdistyksesta, Janne Tolonen Valoniasta sekä Eriika Lundström (ymp.neuvoja, Tmi)
ja Irma Kemppainen (erit.ymp.tukineuvoj a, tyosuht).

Rannan kunnostustoimet haluttiin loppujen lopuksi kohdistaa erityisesti Juvan voimalaitosaiueehie,
jossa tarve oil ilmeinen, toteutustapa mahdollinen ja osapuolten kiinnostus merkittävä.

Poytyän Mäenpään raitin maanomistajat kohdattiin useammassa pelionpiennartapaamisessa ja
maastossa heidän omiila mailiaan. Näin haluttiin tuottaa maanomistajilie mahdolhisuus oman äänen
kuulumiseen iuottamukseliisessa hengessa. Lopulta maanomistajat itse ehdottivat
yleissuunnitelmien pohjalta mahdoiiisia kosteikkokohtia. Näiliä 2-4 kohteelia kaytiin
maastokaynneihia syksylla 2014 ja päatettiin, että kevätkaudeila 2015 ryhdytaan tarkempiin
suunnitelmien tekoon ja jatketaan maasto- ja vesistötutkimusta mm. aiueen lapi virtaavalla
Saunojahla.



Keskustelujen pohjalta projektikoordinaattori Tuomarila laati alueen yleiskatsauksen ja luonnoksen
mahdollisista toimista. Tavoitteena on suunnittelun tuloksena pätstä toteuttamaan käytännossä
kosteikkoja ko. alueelle (huom. suunnittelu alkaa toukokuussa 2015), tehdä alueelle
ymparistokasvatusta tukeva luontoreitti ja tehdä tarvittavia inventointeja mm. Saunojan
puroymparistOssa luontoarvojen säilyttamiseksi osana kokonaissuunnittelua.

Puroluennot ja maastoretket toteutettiin Marttilassa ja Somemiemellä. Marttilassa puroluento oh
osa Marttilan kirjaston luontokuukautta. Yleisöretken kohteena oil Marttilan Ollilan kylassa
sijaitseva Hirvasoja ja Olhilan kylassa yksityisen maanomistajan maihla sijaitseva pohjapato.
Kohteisiin jarjestettiin kuijetus pikkubussilia Marttilan keskustasta. Ohlilan kylatoimikunnan oma
aktiivisuus ja aito kiinnostus Hirvasojan kehittämiseen vaikuttivat kohteen valintaan. Pohjapato
kohteena haluttiin esiteliä yieisolle esimerkkikohteena. Esittelijänä toimi maanomistaja itse.
Somerniemellä puroluento jarjestettiin Hiidenlinnassa ja maastoretki kohdistui läheilä sijaitsevaan
Vesanojaan, joka on kiinnostava kohde historiallisesti (myilypaikat) ja mahdollisen rapu- ja
kalakannan takia.

Hirvasojan kohteessa korostuu biologinen monimuotoisuus ja luonnon monimuotoisuuden
saiiyttaminen laidunnuksen, maisema- ja ymparistotoimenpitein sekä pienimuotoisin ojan
ennailistamistoimin myös historialliset erityispiirteet huomioiden (vanha myliypaikka). Hirvasojan
ymparistOssa tullaan järjestämäãn ymparistonhoidon taikoita kesä- ja syyskaudella 2015.

Vesanojaan on tarkoitus kohdentaa 2015 aikana tarkempia vesistötutkimuksia, jotta voidaan
selvittaajokirapukannanja taimenen mahdollinen esiintyminenja tila. Tutkimustulosten perusteella
vasta voidaan määritellä ja mitoittaa asianmukaiset kunnostustoimet, joita on tarkoitus toteuttaa
kesä-ja syyskaudella 2015. Kairajärven iaskuojaan kohdennetaan tutkimustaja hoitotoimiajos
maanomistajat ovat asialie myonteisiä.

Vesanoja 2792014 yleisoretkella.



Purokohteet ja niille tehdyt katselmukset ja yleisöretket

• Asiantuntilaretket: yleisöretkiä edeltävät maastokäynnit
1. Poytya: Maenpn raitti 10.4. 14
2. Marttila: Keikunojaja Hirvasoja 12.8. 14
3. Somero: Vesanoja 15.9.14, Kairajärven laskuoja 14.10. 14

• Luennotja yleisoretket
1. Marttila: luento 12.9.14, retki 13.9.14
-Martti Ian puroluento oil osa Marttilan kirjaston luontokuukautta, jonka muut teemat tukivat
puroluennon- ja retken teemoja
-retkikohteina Karri Rannikon (yksit.) pohjapato ja Hirvasojan ymparisto
2. Somero: luentojaretki 27.9.14
-luento maastokohteen läheisyydessä Hiidenlinnassa, retki Vesanojan maastossa
maanomistajan johdolla

• Pellonpiennar- Ia tupatapaamiset
1. Poytyan Mäenpäänraitin maanomistajien kanssa 10.4.14, 28.10.14ja 25.11.14
2. Marttilan Ollilan kylatoimikunnan kanssa 30.10.14
3. Marttilan Ollhlan kylatoimikunnan pj:n kanssa27.l1.14

Maastokatselmus Hirvasojalla. Mittausteknikkoja muurahaiskeko kohtaavat yilattavssa ojaymparistossa.



Juvan voimalaitosalueen hoitotöiden tavoitteena oh
-siistiä maisemaa luontoarvot huomiolden
-hoitaa roskat pois maastosta
-raivata sähkölinjakaatojen jälj iltä maahan jaaneet isot puut
-alustavasti linjata tulevaa kehitysta silmällä pitäen polkuja reitinpaikka Paimionjoen varrelle
-nostaa esille alueen luontoarvoja luontotaulujen avulla (mm. linnutja kasvit)
-merkata melojia varten uusi laiturinpaikkaja niittää ko. alue
-nostaa paikan arvoa sijainniltaan keskeisenä maisemakohteenaja kulttuurihistoriaa esittelevänä
kohteena

Juvan voimalaitosahueen kehittamistyota jatketaan vuonna 2015 yhteistyössä paikahlisen
kotiseutuyhdistyksen kanssa ja Turun yliopiston kansatieteen laitoksen kanssa.

Juvan voimaaitoksen patovallin hoitotoitA, joiden tuloksena syntyi Juvantieltä patovallin karkeen ulottuva polkuja sen varrelle luontotauluja.



6. Paimionjoki —seminaari

Kehittämishankkeen loppupuolella 13. marraskuuta 2014 järjestetty Paimionjoki -seminaari kokosi
yhteen kehittämishankkeen tärkeitä teemoja ja keskustelunaiheita. Kehittämishankkeen aikana
nousi esille Paimionjoen kalataloudellinen kunnostustarve ja mitä toimenpiteitä tAlle vesistOalueelle
tulisi kohdentaa, jotta a. purojen kunnostamisessa olisi aito tarveharkinta ja b. kunnostustoimet
tulisi kohdennettua aidosti j ärkeviin kohteisiin.

Seminaarin alustajiksi kutsuttiin iktyonomi Janne Tolonen Valoniasta, Tapio Penttilä Iktys Oy:sta,
Riku Eskelinen Suomen Iuonnonsuojeluliitosta ja Jukka Jormola Suomen ymparistokeskuksesta.
Riku Eskelinen peruutti tulonsa päivaa ennen sairastumisen takia. Tolosen esityksen teemana oh
purojen kunnostus, Penttilä esittehi kunnostustarveselvityksen nykytilannetta, Jormola kalateitä ja
hankkeen projektikoordinaattori esitteli hankkeen teemat ja toimet. Esitykset löytyvat Paimionjoki
yhdistyksen www-sivuihla.

Tiettyjen indikaattorilajien (taimen, vuollejokisimpukka, jokirapu) esiintymisestä hankkeen
toimialueella ei ollut tarkkaa tietamysta tai varmuutta. Puroluennot ja kohtaamiset paikallisen
väestön kanssa valottivat parin viime vuosikymmenen takaista tilannetta. Tarvitaan lisää tutkimusta,
jotta voidaan selvittää esim. Vesanojan tai Kairajärven laskuojan soveltuvuus
poikastuotantoalueeksi. Seminaarin tavoitteena oh herättää keskustelua Paimionjoesta, joka on
säannostelty joki eikä yllä valtakunnahliseen kalatiestrategiaan eikä sitä arvosteta yleisella tasolla
erityisen merkittävänä kalajokena. Kuitenkin joen alaosalla esiintyy uhanalainen taimen ja joen
latvoilta voisi loytya puroja, jotka mahdollisesti voisivat soveltua poikastuotantoon. Paikalliset
ihmiset arvostavat jokea ja tahtotila joen kuntoa edistäviin toimiin on olemassa. On syntymässä
kylalaisten perustamia paikahlisia virkistyskohteita peltoja halkovien ojien ymparistoon, joissa
korostuu biologinen monimuotoisuus. Tätä yhteisohlista toimintaa on tarkoitus edistäA myös
metsäpurojen ymparistoihin.

Paimionjoki —seminaari järjestettiin, jotta hankkeen teeman ymparille syntyisi keskustelua sellaisen
kohderyhman kanssa, joista kaikki eivät voineet osallistua paikallisiin yleisoretkiin, mutta joule
haluttiin esitellä hankkeen teemat monipuohisesti ja en näkökulmista. Yleisössä oil laaja
vesistöalueen edustus kalastusalueista yksityisiin maanomistajiin sekä Varsinais-Suomen Ely
keskukseen. Seminaarin tarkoitus oh herättää positiivista henkeä Paimionjoen vesistöalueelia
toimivien yksityisten henkilöiden, yhdistysten ja viranomaistahojen välillä. Seminaarin jatkona on
jo ehditty järjestää sidosryhmatapaaminen helmikuussa 2015 ja tarkoituksena on edetä seuraavaksi
tutkimuksen kautta kaytannon kunnostus- ja ennalhistamistoimiin.



7. Loppupäätelmä

Puroja kuntoon Paimionjoella kehittämishanke
saavutti ne tavoitteet, jotka sille oh asetettu.
Lyhyessa hankeajassa saavutettiin uusihla
toimenpidealueihla sehlainen luottamuksehhinen
yhteistyon henki, josta on hyva jatkaa
tutkimuksen kautta kaytannon toimiin.

Puroja kuntoon Paimionjoehla kehittämishanke
vahvisti kasitysta siitä, että yleisolle
suunnatuilla maastokaynneilla ja avoimella,
lapinakyval Ia keskustelulla voidaan
positi ivisehla taval Ia aidosti vaikuttaa

Yleisoretki Hirvasojalla 13.9.2014 Marttilan Ollilan kylatoimikunnan kanssa.asenteisirn, purkaa virheelhsiä kasityksia ja
tuoda Paimionjoen vielä osittain tuntemattomiksi jääneet arvokkaat Iuonnonymparistot ja
kulttuuriymparistot hoidon piiriin ja tätä kautta erityisesti paikahlisen väestön saavutettavaksi.

Metsien monimuotoiset puroymparistot ja ojien ja taajamien lapi virtaavat mutkittelevat ojat ovat
kehitettävissä ymparistokasvatusta tukeviksi kohteiksi, alueidensa kummikohteiksi. Tuomahla nämä
kohteet ainakin paikallisesti tutuiksi, voidaan niihin kohdentaa yhteistyossa en tahojen kanssa
kunnostustoimia ja edistää luonnon monimuotoisuutta.

Ihmisten johdattaminen maastoon tutustumaan omaan lähiympäristöön herättä useimmiten
positiivisia kokemuksia. Lähiluonto ei välttämättä olekaan nun tuttu kuin sen on olettanut olevan.
Luonnontilainen puroympäristo herättää usein suojeluhalua ja tätä tukevia toimenpiteita ollaan
valmiit tekemään kaytannossa. Parhaimmihlaan puro- ja ojaymparistöt tarjoavat nun lapsille kuin
aikuisillekin oppimisymparistöjä, joissa voi turvallisesti havainnoida omaa lähiluontoa.
Elämyksehliset luontokokemukset vahvistavat suhdetta omaan lahiymparistoon.

Kokonaisuutta tarkastehlen on tarpeelhista edistää taajamien laheisyydessa sijaitsevien
pienvesiymparistöjen suojelua ja kunnostustoimia ja tuoda tarkempaan tarkasteluun viherkaytavien
johdonmukainen suunnittelu ja huomioon ottaminen.

Vaikka käytamme yleisotyota ja ymparistokasvatusta vähineenä tuottaa nakyvaksi tietoa
pienvesiymparistoista tai merkittävistä kulttuuriymparistoista, on syyta huomioida, etta ama
kunnostustoimia ei tarvita. Luonnontilaisuuden sailyttaminen, hoitotoimista pidattaytyminen, on
myos vaihtoehto.
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