


Eurajoen vesistöalueen keskeinen järvi on Säkylän, Euran ja Pöytyän kuntien 
alueella sijaitseva Pyhäjärvi. Muita merkittäviä järviä ovat Köyliönjärvi ja 
Turajärvi. Pinta-alaltaan 1336 km2 suuruisen vesistöalueen pienet järvet ovat 
tyypillisesti matalia, ruskeavetisiä ja melko ravinteikkaita. Järvisyysprosentti 
on 13 %.

Eurajoki on 52 km pitkä ja saa alkunsa Pyhäjärven pohjoisosasta Euran 
Kauttualta. Se virtaa Euran ja Eurajoen kuntien halki laskien Selkämereen 
Eurajoen edustalla Eurajoensalmessa. 

Eurajoessa on kaikkiaan 11 koskea, joista neljässä on vesivoimalaitos. 
Kauttuan voimalaitoksella säädellään Pyhäjärven pintaa, jonka vaikutus 
Eurajoen virtaamiin on merkittävä. Säännöstely tasaa virtaamia etenkin 
joen yläjuoksulla. Kuivina kausina joen alajuoksun virtaamiin vaikuttaa 
veden juoksutus Rauman kaupungin ja teollisuuden tarpeisiin, kun vettä 
juoksutetaan Kokemäenjoesta Köyliönjoen kautta Eurajokeen. 

Joen merkittävin sivuhaara on pääuomaan Euran Kiukaisissa laskeva 
Köyliönjoki. Köyliönjoki on 25 km pitkä Köyliönjärven laskujoki, johon laskee 
myös Ilmiinjärven vedet. Joki virtaa lähes kokonaan peltojen keskellä. Joessa 
on luusuasta vajaan kahden kilometrin päässä pohjapato ja Tuiskulassa ja 
Harolassa vanhat myllypadot. 

Eurajokeen laskevat lisäksi Turajärvestä lähtevä Juvajoki Eurajoella ja Ruonoja 
Eurassa.



Rakennetut alueet

Maatalousalueet

Metsät sekä avoimet kankaat ja kalliomaat

Kosteikot ja avoimet suot

Vesialueet



Vesien tila

Eurajokea kuormittavat maa- ja metsätaloudesta aiheutuva hajakuormitus, 
turvetuotanto, yhdyskuntien ja haja-asutuksen jätevedet ja teollisuus. Suurin 
ongelma joen virkistyskäytölle on veden hygieeninen laatu. 

Vedenlaatu vaihtelee voimakkaasti riippuen kuormituksesta ja 
virtaamaolosuhteista. Pyhäjärvestä Eurajokeen virtaa hyvälaatuista vettä, 
mutta asutuksen ja teollisuuden jätevedet sekä hajakuormitus ja erityisesti 
Köyliönjärven ravinteikas vesi heikentävät veden laatua paikoitellen. 
Eurajoen veden käyttökelpoisuus on luokiteltu tyydyttäväksi/välttäväksi. 
Köyliönjoen vesi on välttävää. Joen alajuoksun rikkipitoisista sulfaattimaista 
aiheutuva happamuus haittaa ajoittain etenkin kalastoa. Kuormitus on 
pääosin peräisin maataloudesta, mutta myös alueen teollisuus ja asutuksen 
jätevedet kuormittavat vesistöä.









Eurajoki ja Köyliönjoki mutkittelevat vanhan kulttuurimaiseman läpi. 
Ihmisen kädenjälki näkyy jokiuomien muotoilussa ja niiden käytössä, olihan 
alueella ihmisasutusta jo ennen jokiuoman syntyä tuhansia vuosia sitten. 
Maankäyttö; maatalous, voimalaitokset ja asutustaajamat antavat jälkensä 
myös kasvillisuuden kehittymiselle ja eliöstön monimuotoisuudelle. 

Joet olivat pitkään merkittävä kulku- ja kuljetusreitti alueen ihmisille. 
Viimeisen sadan vuoden aikana käyttö on kuitenkin muuttunut ja 
maantieliikenne on korvannut joen kuljetusväylänä. Jokiin on johdettu 
jätevesiä, veden laatu on ajoittain heikentynyt ja vedenkorkeuden voimakas 
säännöstely on pienentänyt virtaamia. Samalla ihmisten mahdollisuudet 
hyödyntää vesistöä virkistyskäytössä ovat heikentyneet ja monet ihmiset 
ovat vieraantuneet jokiympäristöstä.  

Kasvillisuus ja linnusto

Eurajokiuoman kasvillisuus ja linnusto kartoitettiin vuosina 2009–2010. 
Joen kasvillisuus vaihtelee varjoisten metsäalueiden lähes vesikasvittomista 
osista valoisien peltoaukeiden runsaskasvisiin ja reheviin jokijaksoihin. 
Tyypillisiä ilmaversoisia vesi- rantakasvilajeja Eurajoessa ovat osmankäämi, 
järviruoko, isosorsimo, suovehka, ratamosarpio, pystykeiholehti, rantakukka 
ja sarat. Kelluslehtisiä kasveja edustavat runsaimpina ulpukka, rantapalpakko 
ja uistinvita sekä uposlehtisiä ahvenvita. Eurajoensalmessa joki laskee 
reheväkasvuisen ruovikon saattelemana Selkämereen. 

Jokipenkereiden kasvillisuudessa leimallista on kahden tulokaslajin, 
jättipalsamin ja isokierron, runsaat esiintymät. Vieraslajit tukahduttavat 
vähitellen jokivarren luontaisen kasvillisuuden ja köyhdyttävät luonnon 
monimuotoisuutta. Niiden voimakas leviäminen perustuu tehokkaaseen 
siementämiseen ja jokea pitkin kasvit pääsevät leviämään helposti laajalle 
alueelle.

Uhanalaisia lajeja kartoituksessa ei havaittu, mutta mielenkiintoisimpina 
lajeina voidaan mainita rantalehdoissa viihtyvä lehtopalsami ja jokivarsilla 
kasvava jokileinikki.

Eurajoen jokivarren linnuston runsauteen ja lajistoon vaikuttavat muun 
muassa avointen viljelysmaiden runsaus ja metsäisten osuuksien vähäisyys. 
Jokiuoma on melko kapea ja paikoin pihapiirit ulottuvat jokeen saakka. 
Lajistoa värittävät kuitenkin monenlaiset pensaikot ja pienialaiset lehdot 
sekä useat kosket. Kartoituksessa yleisimpiä lajeja oli peippo, räkättirastas, 
pensaskerttu, sinitiainen ja pajulintu. Vesilinnuista runsain oli telkkä 
ja kahlaajista rantasipi. Eurajoen pesimälinnustoon lukeutuu useita 
valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisia lajeja. Huomionarvoisia lajeja 
olivat peltosirkku, kuovi, käki, rantasipi, käenpiika, sirittäjä ja punavarpunen.



EurajokEa ylävirtaan 

Kotiutuessamme Eurajoelle 70-luvulla oli ret-
kiemme ”punaisena lankana” joki – Eurajoki. 
Joen suulta löysimme Kaunissaaren. Useana  
kesänä soudimme, uimme ja telttailimmekin sen 
maisemissa. Saari on nimensä mukainen luon-
nonkaunis harjanne, jossa ihmisen toiminnasta 
muistuttavat entisen sahayhteisön rakennelmien 
rauniot ja sahausjätteestä kasautunut Risunokka 
mantereen puoleisessa päässä. Pohjoisrannalla 
nuotiopaikkana on laajahko, muinaisten pur-
jelaivojen painolastimaasta kertynyt rinne – sen 
kaivelemiseen ”aarteen etsimiseksi” olen itsekin 
lasten kanssa syyllistynyt 80-luvulla (saaliina sim-
pukankuoria, erikoisia kiviä).  Saarella yhä näkee 
painolastimaan mukana tulleita vierasperäisiä 
kasveja! 

Eurajoen veden laatu oli 70- ja 80-luvuilla heik-
ko: naapurit varoittelivat, ettei ainakaan lapsia 
pidä päästää jokeen uimaan. Kunnan vaakunan 

nahkiainen ja rapu eivät myöskään enää uineet 
Eurajoessa. Pappilankosken onkikilpailussa 90-lu-
vun alussa ei kala napannut. Itse osuin matto-
pyykille päivänä, jolloin Kauttualta lipsahtanut 
lipeäpäästö läpäisi jokea (Viranomaisen varoitus 
löytyi vasta illansuussa rutattuna ruohikosta) – 
kyllä tuli puhtaat matot! Eurajoen veden laatu on 
parantunut. Joki lähtee puhtaana Pyhäjärvestä, 
eikä isompia mokauksia teollisuudelta ole enää 
päässyt – kala ui taas joessa. 

Irjanteen sillalta olen lukuisat kerrat tähystänyt 
Faltunkosken kuohuihin; Mitä tuimempi pakkas-
talvi, sitä varmemmin pienet mustavalkeat  
sukkulat – koskikarat – sukeltelevat kosken 
sulapaikoissa. Rannan ja yläjuoksun paksuil-
la jäämöhkäleillä lepäilee hämärän aikaan  
satapäinen sorsaparvi varpaitaan lämmitel-
len. Veden pärskeet henkivät pakkashuurua. 
Kevätiltaisin samalta sillalta voi monilajisen lin-

nunliverryksen seasta erottaa myös satakielen 
mega-konsertin; kesällä, kun linnut jo vaikenevat, 
valtaavat maiseman mattopyykkärien hilpeät 
äänet. 

Nykyisin elän Köyliönjoen varrella – päivittäin 
seuraan joen tapahtumia. Tänä syksynä oman ran-
nan uusi tulokas on majava. Muutama vuosikym-
men sitten Köyliönjoen vesi oli vielä kirkasta ja 
puhdasta. Tänä päivänä se on sameaa – selvästi 
huonolaatuisempaa - kuin Eurajoessa. Joki saa 
alkunsa Köyliönjärvestä, joka on voimakkaasti 
maatalouden kuormittama. Köylypolvella, jossa 
joki yhtyy Eurajokeen, eron veden laadussa näkee 
selvästi. Kesällä ei tee mieli omaan jokeen ui-
maan. Kalaa joki kyllä antaa. Ahven maistuu ihan 
hyvältä!

Kati Haukioja



Joki tarjoaa runsaasti virkistysmahdollisuuksia. 
Joessa voi muun muassa uida, kalastaa, ravustaa 
tai meloa. Jokivarressa ja joessa retkeillessä pääsee 
tutustumaan upeisiin maisemiin, runsaaseen 
kasvillisuuteen ja monipuoliseen linnustoon. Yläosan 
lehtometsä, mangrovemaiset juurakot jokipenkereellä 
ja alajuoksun leveä uoma yli kaartuvine puineen ovat 
kaikki kokemisen arvoisia.

Kalastus:

Eurajoessa ja Köyliönjoessa saa pilkkiä ja onkia jokamiehenoikeudella, 
lukuunottamatta koski- ja virtapaikkoja Eurajoen alajuoksulla mereltä 
Tiironkoskelle saakka. Siltä osin joki on määritelty lohi- ja siikapitoiseksi, 
tämä kieltää myös viehekalastuksen (koski- ja virtapaikoissa) valtion 
viehekalastusluvalla. Muu kalastaminen ja ravustaminen edellyttää 
vesialueen omistajan luvan. Joen kalalajisto on monipuolinen ja pyydykseen 
saattaa tarttua esimerkiksi hauki, särki, ahven, salakka, kivisimppu, taimen, 
lahna, made, kivennuoliainen, törö, kolmipiikki, kiiski tai siika.

Kalaväylä:

Eurajoen suulta Eurajoensalmea avomerelle asti on maanmittaus-
toimituksessa määrätty kalaväylä. Kalaväylä turvaa vaelluskalojen pääsyn 
Eurajokeen kudulle. Kalaväylä on pidettävä vapaana verkoista ja muista 
kalan kulkua tukkivista pyydyksistä. Itse joessa taas on pidettävä valtaväylä 
vapaana kalojen kulkea.

Kalataloudelliset kunnostukset

Eurajoen Pappilankoskeen ja Panelian säännöstelypatoon on rakennettu 
kalatiet vuonna 2010. Kalateiden avulla kaloilla on vapaa kulkuyhteys 
Eurajoessa Eurakoskelle ja Köyliönjoessa Tuiskulan myllypadolle saakka. 
Eurajoen koskia on kunnostettu vaiheittain vuodesta 2005 saakka. Tähän 
mennessä kunnostettuja koskia on yhdeksän. Koskikunnostuksissa 
on otettu huomioon taimenen, lohen ja vaellussiian lisääntymis- ja 
elintilavaatimukset. Vaelluskalojen paluuta Eurajoen kalastoon tuetaan 
vuosittaisin kalanpoikasistutuksin.



Vesillä:

Lisätietoa melonnan mahdollisuuksista, kanootteja, kanootinlaskupaikkoja, 
kulkuesteitä ja esteiden ohituspaikkoja voi kysellä muun muassa seuraavilta 
tahoilta:

Kanoottien vuokrausta:

Euran Kanoottiklubi ry, Eura

Kajak Sport Oy, Eurajoki (www.kajaksport.com)

Eräheppu, Eurajoki (www.eraheppu.fi)

Kanoottiretkiä:

Raumanmeren ohjelmapalvelut, melonta-, luonto- ja eräretkiä,  
www.raumanmerenohjelmapalvelut.fi

Lintu- ja luontoretkeily:

Lisätietoa lintu- ja luontoretkeilystä saa muun muassa seuraavilta alueella 
toimivilta yhdistyksiltä:

Rauman seudun lintuharrastajat ry (www.rslh.info)

Rauman seudun luonnonystävät ry (www.sll.fi/rauma)

Ala-Satakunnan ympäristöseura ry (www.sll.fi/alasatakunta)




