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Esityksen sisältö

• Juottimenojan esittely
• Luonnonmukainen peruskuivatushanke

• Elinympäristökunnostukset

• Vaellusesteet pois

• Mitä opittiin?



Juottimenojan sijainti ja valuma-alue

• Sijaitsee Salon Perniössä. Perniönjoen sivupuro, Kiskonjoen-Perniönjoen vesistössä

• Puron valuma-alueen pinta-ala 13,85 km2

• Valuma-alueesta metsää noin 70 % ja peltoa noin 30 %, järvisyys 0 %

• Valuma-alueella sijaitsee pohjavesialueita (3 kpl)

• Purossa esiintyy luonnonvarainen taimenpopulaatio

• Juottimenojan yläosilla on myös luonnontilaisia osuuksia



Luonnonmukainen peruskuivatushanke
• Lähtökohtana tulviva ja syöpyvä aiemmin perattu uoma 

laajalla peltoaukealla puron alaosissa. Alueen pituus n. 
1100 metriä.

• Maatalouden peruskuivatushanke

• Toteutettiin vuonna 2007

• ELY-keskus suunnitteli. SYKE mukana seurannassa. 

• Ojitusyhteisö vahvasti mukana hankkeessa

• Perkausalueen yläosaan rakennettiin viisi koskimaista 
pohjapatoa, joilla pysäytettiin uoman syöpyminen

• Alemmilla osuuksilla uomaan rakennettiin koskirakenteita

• Perkausta toteutettiin kaksitasorakenteena ja ns. 
perinteisenä perkauksena

•

•

•

http://hdl.handle.net/10138/318571
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B705F6293-C336-47CC-8A62-BB8CB7B16EFF%7D/121796
https://www.pyhajarvi-instituutti.fi/image/tutti/hjerppe_pji_120219.pdf


Juottimenojan perkauksen pituusleikkaus



Karttakuvat

Hyödyllinen karttapalvelu kunnostussuunnittelijalle. 

Vanhat kartat: https://vanhatkartat.fi/#12.6/65.0088/25.46912

https://vanhatkartat.fi/#12.6/65.0088/25.46912


Kuvia pohjapatojen koekalastuksista (2016)



Kuvia pohjapadoista



Jälkiviisautta luonnonmukaisen peruskuivatuksen hankkeesta

• Kalastoa ei selvitetty/huomioitu luonnonmukaisen peruskuivatushankkeen 
suunnittelussa ja toteutuksessa
• Puutteelliset tiedot kalastosta
• Myöhemmin todettiin Juottimenojan olevan yksi tärkeimmistä Varsinais-Suomen 

taimenpuroista

• Rakennetut koskimaiset pohjapadot lisäsivät koskipinta-alaa runsaasti
• Kaltevuutta olisi riittänyt huomattavasti laajempien koskialueiden rakentamiseksi 

=paljon enemmän tuottavaa koskipinta-alaa
• Pohjapadot eivät estäneet kalojen kulkua
• Puustoa ja pensaikkoa säästettiin eroosion hillitsemiksi → positiivinen vaikutus 

virtavesiekosysteemiin

• Pohjapatojen yläpuolisella osuudella vaellusesteitä
• Nämä olisi huomattu kokonaisvaltaisemmalla suunnittelulla
• Inventointien tärkeys





Elinympäristökunnostukset ja vaellusesteet Juottimenojalla

• Tavoitteena lisätä taimenen lisääntymisalueita 
ja avata vaellusyhteys puron yläosalle
• Tunnistettiin vaellusyhteydet & lisääntymisalueiden 

määrä kriittisiksi tekijöiksi taimenkannalle

• Elinympäristökunnostuksilla lisää kutupaikkoja 
taimenille myös pelto-osuudelle
• Pohjapatojen alueille soraistuksia 2017 (Valonia & 

WWF)
• Pelto-osuuksien kunnostuksia 2018

• Vaellusesteiden poistamisen suunnittelu ja 
toteutus
• Vanha myllyn raunio→muokattiin 2017
• Esteenä toimiva tierumpu → rummun vaihto 2018 

(Valonia & WWF)
• Tierummun alueelle rakennettiin uusi noin 70 

metriä pitkä koskialue



Karttakuva kunnostustoimista



Tierumpu ennen - jälkeen



Peltoalueella

Kuva 6. Esimerkki yhdestä pohjakynnyksestä. Pohjakynnyksen 
yläpuolelle virtapaikan niskalle tehdään kutusoraikko. 
Soraistettava alue merkattu oranssilla.

Kuva 8. Juottimenojan savipohjaista osuutta.



Toteutettuja toimenpiteitä



Mitä on opittu?
• Kaikki lähtee inventoinneista
• Suunnitteluun ja tavoitteen asetteluun 

olisi hyvä osallistaa sidosryhmiä
• ”Samalla vaivalla” voidaan saavuttaa useita eri 

tavoitteita
• Paikalliset tahot ja maanomistajat mukaan 

hankkeeseen
• Seuranta (ekologinen) mukaan hankkeisiin

• Viestintä tärkeää
• Elinympäristökunnostuksia voi ja 

kannattaa yhdistää monenlaisiin 
vesistöhankkeisiin

• Luonnonmukaiset koskirakenteet auttavat 
maatalousalueen virtavesien eroosion 
(kaltevuuden) hallinnassa



Mitä voisi edelleen tehdä (paremmin?)

• Seuranta
• Koekalastukset
• Kutupaikkatarkkailu, kutupesälaskenta, 

pienpoikaslaskenta
• Vaelluspoikasseuranta

• Valuma-alueen vesienhallinta ja 
vedenlaadun parantaminen

• Purossa edelleen kunnostusmahdollisuuksia
• Peltoalueella uoman monimuotoistaminen. 

Esimerkiksi tarvittavien vesienhallinnan 
toimenpiteiden yhteydessä.

• Metsäosuuksilla purokunnostustarpeita (mm. 
puun lisäys, kiintoainekuormituksen hallinta)

• Maa- ja metsätalouden kuormituksen hillintä



Havaintoja taimenista

• Taimenen poikasia myös peltoalueen 
pohjapatokynnysten alueella

• Taimenet ”löysivät” kunnostetut alueet 
vasta toisena syksynä, jolloin joukossa oli 
myös merestä nousseita yksilöitä

• Juottimenojasta on kehittymässä yksi 
Varsinais-Suomen tärkeimmistä 
meritaimenen lisääntymisalueista. Syksyllä 
2020 tehtiin useita havaintoja suurista 
yksilöistä.

• Taimenen kutu ja poikastuotanto vaikuttaa 
keskittyvän ainakin toistaiseksi puron 
yläosan luonnontilaisimmille kutualueille. 



Kutuvideo Juottimenojan latvoilta syksyltä 2020
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