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1. AURAJOKI

1.1 Sijainti ja kuvaus
Saa alkunsa Oripään harjualueelta. Sieltä se virtaa Pöytyän, Auran, Liedon ja Turun läpi
Saaristomereen. Sen putouskorkeudeltaan suurin koski on Liedon Nautelankoski (16,9 m).
Aurajoen vesistöalueella virtaama vaihtelee paljon sateisuudesta riippuen. Virtaamavaihtelua
voimistavat etenkin virtaamaa tasaavien järvien vähyys sekä metsien ja peltojen ojitukset, mutta
osaltaan myös joen ympärillä olevien savimaiden tiiviys ja rantojen kaltevuus. Joen latvaosissa ja
sivu-uomissa on ajoittain ongelmana veden vähyys.
Aurajoen valuma-alueella harjoitetaan lähinnä kotitarve- ja virkistyskalastusta. Nautelankosken
ympäristö on erittäin suosittu retkeilykohde ja kalastuspaikka, jonne istutetaan mm. taimenta.
Joen pääuomasta Halistenkosken alapuolella on tavattu kaikkiaan 36 kalalajia, sekä nahkiaista ja
pikkunahkiaista.
1.2 Vesistön kuormittajat
Aurajokeen johdetaan Oripään kirkonkylän, Pöytyän Riihikosken taajaman sekä Auran
asemanseudun biologis-kemiallisesti puhdistetut jätevedet. Vaikka alueella on muutamia pieniä
teollisuuslaitoksia joiden jätevedet johdetaan puhdistamattomina jokeen, suurin osa ravinne- ja
kiintoainekuormituksesta tulee kuitenkin peltoviljelystä ja karjataloudesta. Aurajoen vedenlaatu
luokitellaan yleisen käyttökelpoisuusluokituksen perusteella välttäväksi ja latvaosistaan huonoksi.
(Lounais-Suomen ympäristökeskus 2007: Aurajoki ja Raision-Ruskonjoki: Vesien tila - esitesarja.)
1.3 Istutukset
•
•
•

v. 2000 1823 lohta
v. 2005 1000 vaellussiikaa
v. 2008 11602 lohta ja 9523 meritaimenta

2. RAISIONJOKI

2.1 Sijainti ja kuvaus
Raisionjoki saa alkunsa Vahdosta, Kurjenrahkan kansallispuiston vierestä suoalueilta, josta se
virtaa ensin Vahdonjokena Ruskoon ja sieltä Ruskonjokena Raisioon. Joki laskee vetensä Turun
kaupungin edustan merialueelle, Pohjoissalmeen aivan Ruissalon saaren viereen. Raisionjoelle
ovat ominaisia savisameus, runsasravinteisuus sekä virtaaman suuret vaihtelut. Kuivina kausina
joki muuttuu pieneksi ojaksi.
Joki on tärkeä Raision ja Naantalin alueiden raakavesilähde. Erityisesti Ruskonjokilaakso on
kaunista kulttuurinmuovaamaa maaseutumaisemaa, jolla on merkitystä myös virkistyskäytön
kannalta.
2.2 Vesistön kuormittajat
Vesistöä kuormittavat Vahdon jätevedenpuhdistamo, haja-asutus sekä maa- ja metsätalous.
Kuormituksesta maatalouden osuus on suurin. (Lounais-Suomen ympäristökeskus 2007: Aurajoki
ja Raision-Ruskonjoki: Vesien tila - esitesarja.)
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2.3 Istutukset
•
•
•
•
•
•
•

v. 1990 1012 meritaimenta
v. 1991 500 meritaimenta
v. 1992 722 meritaimenta
v. 1994 4700 meritaimenta
v. 1995 3326 meritaimenta
v. 1996 2983 ja 3000 kirjolohta
v. 1997 3000 meritaimenta

3. MASKUNJOKI

3.1 Sijainti ja kuvaus
Maskunjoki on Hirvijoen suurin sivuhaara ja nimensä mukaisesti virtaa Maskusta yhtyen
Hirvijokeen reilun kilometrin ennen sen suuta.
4. HIRVIJOKI

4.1 Sijainti ja kuvaus
Hirvijoki alkaa Mynämäen suo- ja metsäalueilta ja virtaa Nousiaisten halki mereen
Askaistenlahden koillisosassa. Maskunjoki on Hirvijoen suurin sivuhaara. Hirvijoen virtaaman
vaihtelu on suurta ja sen alajuoksun virtaumasuunta voi vaihdella meriveden korkeudesta riippuen.
4.2 Vesistön kuormittajat
Hirvijoen suurin ravinnekuormitus tulee maataloudesta, mutta suhteellisen iso osa kuormituksesta
tulee haja-asutuksen jätevesistä. Valuma-alueesta kolmasosa on maataloutta. (Lounais-Suomen
ympäristökeskus 2007: Vakka-Suomen joet: Vesien tila - esitesarja.)
4.1 Istutukset
•

v. 2002 2000 meritaimenta

5. KUUVAJOKI

4.1 Sijainti ja kuvaus
Kuuvajoki yhdistää Mynä- ja Hirvijoen toisiinsa. Sen veden virtaamissuunta saattaa vaihdella.
4.2 Vesistön kuormittajat
Kuuvajokeen johdetaan Lemun kunnan jätevedenpuhdistamon puhdistetut jätevedet. Suurin osa
kuormituksesta koostuu kuitenkin hajakuormituksesta. Kuuvajoen veden laatu on välttävän ja
huonon välillä.
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6. MYNÄJOKI

6.1 Sijainti ja kuvaus
Mynäjoki saa alkunsa Yläneen Raasin suoalueilta, virtaa Mynämäen peltoalueiden halki ja
laskee Mynälahteen, Laajoen eteläpuolella. Joen suulla on Natura 200 alue, joka on suojeltu
lintudirektiivin perusteella Joen suisto on suurilta osin eroosioherkkää savikkoaluetta. Sen vesi on
ruskeaa, humuspitoista, sameaa ja runsasravinteista. Säyne nousee Mynäjokeen.
6.2 Vesistön kuormittajat
Mynäjokeen tulee vesistökuormitusta Mietoisten haja-asutusalueelta, metsätalouden
toimenpiteistä, mutta suurin osuus ravinteista tulee, kuitenkin maataloudesta. Mynäjoen vesi on
yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan välttävä. (Lounais-Suomen ympäristökeskus 2007:
Vakka-Suomen joet: Vesien tila - esitesarja.)
6.3 Istutukset
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

v. 1991 5300 rapuemoa
v. 1992 5521 meritaimenta ja 2000 emorapua
v. 1993 2000 rapua
v. 1994 2000 rapua
v. 1995 500 meritaimenta
v. 1996 15 000 kirjolohta ja 500 meritaimenta
v. 1997 530 meritaimenta
v. 2001 25 000 vaellussiikaa
v. 2002 14 000 vaellussiikaa
v. 2003 89 000 vaellussiikaa

6.4 Kiellot
•
Mynäjoelle on määritelty kalaväylä. Kalaväylä on pidettävä vapaana seisovista kalanpyydyksistä.
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7. LAAJOKI

7.1 Sijainti ja kuvaus
Laajoki saa alkunsa Yläneen järvi- ja suoalueelta Pyhäjärven lounaispuolelta, sieltä se kulkee
Mynämäen kautta Mietoisiin jossa se laskee Mietoistenlahteen, joka on Natura 2000 alue ja
suojeltu lintudirektiivin perusteella. Soiden osuus Laajoen valuma-alueella on hieman suurempi,
kuin muilla Lounais-Suomen joilla. Se onkin hyvin humuspitoinen joki ja sen valuma-alueella on
happamia sulfidimaita, jotka voivat muuttaa joen veden ajoittain hyvin happamaksi ja aiheuttaa
kala- ja rapukuolemia. Happamasta maasta huuhtoutuu myös typpi paremmin.
Joella järjestetään melontaa ja luontomatkailua. Sen virkistyskäyttöarvot tulee turvata. Laajokeen
nousee meritaimenta. Se on aikasemmin ollut myös hyvä rapujoki, mutta rapurutto ja veden
happamuus ovat heikentäneet saaliita huomattavasti, eikä kala- ja rapukantaa ole saatu elvytettyä.
7.2 Vesistön kuormittajat
Laajoen alueella ei ole pistekuormittajia. Maatalouden lisäksi Laajokea kuormittavat hajaasutuksen jätevedet, valuma-alueen yläosassa harjoitettu turvetuotanto, sekä metsätalous.
Veden talviaikaiset typpipitoisuudet ovat olleet 1990 ja 20000 –luvuilla ajoittain korkeita,
kun taas fosforipitoisuudet ovat olleet aikaisempaa alhaisempia. Joen alaosan yleinen
käyttökelpoisuusluokitus on laskenut välttävään, kun taas yläosastaan veden laatu on tyydyttävää.
Joessa on esiintynyt ajoittain happivajausta, ja sen hygieeninen tila olikin kesinä 2005 – 2006
huono. (Lounais-Suomen ympäristökeskus 2007: Vakka-Suomen joet: Vesien tila - esitesarja.)
•
Veden määrää on nostettu välillä VT 8 – Salavainen rakentamalla kaksi pohjapatoa.
•
Lounais-Suomen kalastusalue on kokeillut kalkkikiven vaikutusta veden happamuuteen
Laajoen yläjuoksulla.
7.3 Kiellot
•
Jokisuulta Aukkokarille asti on asetettu veneilykielto, joka estää muilta kuin ammattikalastajilta moottoriveneen käytön joessa ja sen suulla lintujen pesimäaikana 1.3.-15.5. Mietoistenlahden pohjukkaan ja Laajoelle on myös asetettu 10km/h nopeusrajoitus. (http://www.miljo.fi/default.
asp?contentid=16839&lan=fi)
•
Laajoelle on määritelty kalaväylä. Kalaväylä on pidettävä vapaana seisovista kalanpyydyksistä.
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7.4 Istutukset
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

v. 1994 13200 kirjolohta ja 200 rapua
v. 1995 500 meritaimenta
v. 1996 7600 kirjolohta ja 500 meritaimenta
v. 1998 500 meritaimenta
v. 1999 500 meritaimenta
v. 2000 500 meritaimenta
v. 2001 500 meritaimenta ja 25 000 vaellussiikaa
v. 2002 14 000 vaellussiikaa
v. 2003 89 000 vaellussiikaa
v 2005 61 meritaimenta 270 karisiikaa
v. 2006 120 meritaimenta
v. 2008 210 meritaimenta

8. PUTTANJOKI

8.1 Sijainti ja kuvaus
Puttanjoki on Mynälahden länsiosaan laskeva vähävetinen joki. Puttanjokea kutusutaan myös
Puttanojaksi. Puttanjoki saa alkunsa Vehmaan pohjoispuolelta Vihtijärvestä. Puttanjoen valumaalueella on happamia sulfidimaita, kuten Laajoessakin jotka tekevät joen veden ajoittain hyvin
happamaksi.
8.2 Vesistön kuormittajat
Puttaanjokeen lasketaan Vehmaan jätevedenpuhdistamon vedet, joiden osuus
kokonaiskuormituksesta ei ole kuitenkaan suuri. Joen vesi on yleiseltä käyttökelpoisuudeltaan
välttävää. (Lounais-Suomen ympäristökeskus 2007: Vakka-Suomen joet: Vesien tila - esitesarja.)
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