
Turun kaupungin ympäristöjulkaisuja 1/2021

Jussi Laaksonlaita, Heidi Vilminko ja Arto Huhta

Turun kaupunkipurojen 
ekologiset seurannat 
2017–2019



Turun kaupunki

Turun kaupunkipurojen ekologiset seurannat 2017–2019
Jussi Laaksonlaita, Heidi Vilminko ja Arto Huhta / Turun ammattikorkeakoulu

Kannen kuva: Jokirapukoiras, Turun ammattikorkeakoulu 

Taitto: Heidi Metsälä

Painopaikka: Turku

Turun kaupungin ympäristöjulkaisuja 1/2021
ISSN 2343-0222 (painettu)
ISSN 2343-0710 (verkkojulkaisu)



Turun kaupunkipurojen ekologiset seurannat 2017–2019

Sisällys
 

1 Johdanto 2

2 Menetelmät 4
 

2.1 Sähkökoekalastus 4
2.2 Koeravustus 4
2.3 Pohjaeläinnäytteenotto 5
2.4 Muut kartoitukset 6

3 Kuninkoja 9

3.1 Tutkimusalue 9
      3.1.1 Vesistö ja valuma-alue 9
      3.1.2 Seuranta-alueet ja näytteenottopaikat 11
3.2 Kalasto 15
3.3 Ravut 19
3.4 Pohjaeläimistö 21
3.5 Johtopäätökset 23

4 Jaaninoja 25 

4.1 Tutkimusalue 25
      4.1.1 Vesistö ja valuma-alue 25
      4.1.2 Seuranta-alueet ja näytteenottopaikat 26
4.2 Kalasto 29
4.3 Ravut 33
4.4 Pohjaeläimistö 37
4.5 Johtopäätökset 39

5 Yhteenveto 42

Lähteet

Liitteet 

 



2
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1 Johdanto
Kaupunkipurot ja muut kaupunkien pienvedet 
tutkitusti lisäävät ihmisten viihtyisyyttä ja ovat 
esteettisesti tärkeä osa kaupunkien puisto- ja 
viheralueita. Monissa kaupungeissa ne myös 
muodostavat tärkeän osan hulevesiverkostoa 
toimien vesien kokoamis- ja purkukanavina. Tä-
män lisäksi purot ovat tärkeitä myös kaupunki-
ympäristön luonnon monimuotoisuuden näkö-
kulmasta muodostaen useille lajeille tärkeitä 
elinympäristöjä. Tästä huolimatta tutkittua tietoa 
kaupunkipuroista on vielä varsin vähän. (Pellik-
ka ym. 2015; Niemelä ym. 2004) 

Useissa kaupungeissa on kaupunkipuroilla teh-
ty kunnostuksia viime vuosina pääosin uhanalai-
sen taimenen elin- ja lisääntymisolojen paranta-
miseksi. Tunnettuja menestystarinoita tällaisista 
kunnostuksista ovat esimerkiksi Helsingin Lon-
ginoja ja Oulun Hupisaarten purot (Oulun kau-
punki 2021; Longinoja 2015). On kuitenkin 
tärkeää saada tietoa myös kaupunkipurojen 

merkityksestä yleisesti monimuotoisuudelle ja 
muille eliölajeille, kuten pohjaeläimistölle ja ra-
vuille (Niemelä ym. 2004).

Vesistöjen ekologisen tilan luokittelu perustuu 
ensisijaisesti biologisiin laatutekijöihin. Tutki-
tun vesistön kalaston, vesikasvien ja esimerkik-
si pohjaeläimistön tilaa verrataan olosuhteisiin, 
joissa ihmistoiminta ei ole merkittävästi vaikut-
tanut eliöstön tilaan. Ekologinen laatu siis mittaa 
ihmistoiminnan vaikutuksen määrää vesistöön. 

Jokien kohdalla tarkasteltavia biologisia teki-
jöitä ovat piilevät, pohjaeläimet, kalat, fysikaa-
lis-kemialliset tekijät ja hydrologis-morfologiset 
tekijät. Fysikaalis-kemiallisia ja hydromorfologi-
sia tekijöitä ovat mm. vaellusesteet, ravinteiden 
määrä, näkösyvyys ja happamuus (Aroviita ym. 
2012; Vuori ym. 2009; Vuori ym. 2006). Kuninko-
jalla ja Jaaninojalla vuosina 2017–2020 toteute-
tussa seurannassa tutkittuja biologisia tekijöitä 

Kuva 1. Jaaninojan ja Kuninkojan sekä sen sivu-uomien sijainti
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olivat kalasto, pohjaeläimet ja ravut. Lisäksi pu-
roilla seurattiin jatkuvatoimisesti niiden virtaa-
maa ja tehtiin yksittäisiä vedenlaadun mitta-
uksia. Maastotöiden yhteydessä tehtiin lisäksi 
huomiota esimerkiksi nousuesteistä ja veden-
laadussa silminnähtävistä muutoksista. Työn 
tarkoituksena oli selvittää purojen ekologista ti-
laa ja luonnontilaisuutta sekä valittujen lajiryhmi-
en esiintymistä ja levinneisyyttä puroilla. 

Turun kaupunkialueella virtaavat purot ovat tär-
keä osa kaupungin hulevesiverkostoa ja kerää-
vätkin vesiä varsin suurelta alueelta. Viimeis-
tään nyt toteutettu seuranta kuitenkin osoittaa, 
että kaupunkipuroilla on myös merkitystä monille 
eliölajeille. Puroissa elää ja lisääntyy uhanalai-
sia lajeja, kuten taimen ja jokirapu, ja kunnostuk-
sien avulla niiden elinolosuhteita voitaisiin en-
tisestään parantaa. Kunnostuksista hyötyisivät 
myös useat muut eliölajit ja ne parantaisivat ih-
misten viihtyisyyttä sekä vedenlaatua, joka vä-
hentäisi kaupunkialueilta Itämereen kulkeutuvaa 
kuormitusta.
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2.2 Koeravustus

Molemmissa puroissa ja niiden sivu-uomissa 
tehtiin sähkökoekalastuksia kalalajiston ja nii-
den runsauksien selvittämiseksi. Seurannan ai-
kana koekalastukset toteutettiin vähintään ker-
ran molempien purojen kaikissa tunnetuissa 
virtapaikoissa, aivan latvaosia lukuun ottamat-
ta. Osalla kohteita oli toteutettu koekalastuk-
sia myös edeltävinä vuosina ja niissä oli tehty 
havaintoja taimenenpoikasista. Koekalastuksia 
tehtiin yhteensä 15 koealalla. Koealojen pinta-
alat vaihtelivat 0,6–2,3 aarin välillä. Koekalas-
tuksien suorittamista haittasivat ajoittain läm-
pimät säät, voimakkaat virtaamavaihtelut ja 
uomien poikkeuksellisen runsas umpeenkas-
vu lämpimien ja aurinkoisten säiden seurauk-
sena. Koekalastukset pyrittiin ajoittamaan siten, 
että vedenkorkeus oli normaali. Koekalastuksia 

2 Menetelmät

2.1 Sähkökoekalastus

Kuva 2. Sähkökoekalastusta Kovasojan Ruohonpään koe-
alalla vuonna 2018. Kohteesta ja virtaamasta riippuen koe-
kalastuksissa käytettiin erikokoisia haaveja.

suoritettiin aikavälillä 27.8.–27.9. ja veden läm-
pötilat vaihtelivat 9–16,5 asteen välillä.

Sähkökoekalastuksissa käytettiin Hans Grassl 
GmbH IG-200-2 akkukäyttöistä sähkökoeka-
lastuslaitetta. Koekalastuksessa noudatettiin 
ympäristöministeriön ohjeistusta sähkökoeka-
lastuksen työturvallisuudesta (Ympäristöminis-
teriö 2006). Koekalastuksissa käytettiin vaih-
dellen 350–500 voltin jännitettä ja noin 60 Hz 
pulssin frekvenssiä. Kokemuksen mukaan ky-
seiset asetukset sopivat hyvin kaupunkipurojen 
sähkönjohtokykyyn. 

Kohteiden pienialaisuuden vuoksi kaikki koe-
kalastukset suoritti kaksi henkilöä, joista toinen 
käytti sähkökoekalastuslaitetta ja toinen toimi 
haavimiehenä. Jussi Laaksonlaita käytti sähkö-
koekalastuslaitetta kaikilla pyyntikerroilla. Useil-
la kerroilla mukana oli lisäksi kolmas henkilö, 
joka avusti kalojen siirtämisessä sekä kirjauksi-
en ja mittauksien tekemisessä. Suurempia koe-
aloja kalastettaessa ämpäri tyhjennettiin välillä. 
Kaloja säilytettiin suuressa ilmastetussa saavis-
sa, joka oli valolta suojattu. Tarvittaessa saavin 
vettä vaihdettiin koekalastuksen aikana. Kukin 
koeala kalastettiin kertaalleen, jonka jälkeen ka-
lat mitattiin, punnittiin ja vapautettiin takaisin pu-
roon. Koekalastuksien tekemistä vältettiin hel-
teisimpinä päivinä. Koekalastuksissa ei käytetty 
sulkuverkkoja. Tuloksissa esitetään kalatiheydet 
aaria kohden yhden poistopyynnin menetelmäl-
lä saatujen yksilömäärien mukaan. Pyydettä-
vyyskertoimia ei ole huomioitu.

Koeravustuksia toteutettiin vuosittain molem-
missa puroissa yhteensä 15 eri koealalla, jotka 
sijaitsivat purojen alaosilta aivan latvoille saak-
ka. Koealoista kuusi (kolme kummallakin purol-
la) ravustettiin 20 merralla vuosittain. Vuosina 
2018 ja 2019 jatoihin lisättiin kolme kappalet-
ta tiheäsilmäisiä ns. Evo-mertoja, jotta saaliik-
si olisi mahdollista saada myös pieniä rapuyksi-
löitä. Muut koealat vaihtelivat hieman vuosittain, 
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2.3 Pohjaeläinnäytteenotto

Kuva 3. Saaliiksi saadut kalat mitattiin ja punnittiin ennen vapautusta.

jonka tarkoituksena oli saada tarkempi kuva ra-
pujen levinneisyydestä puroissa. Näissä koe-
luonteisissa ravustuksissa käytettiin viittä mer-
taa. Koeravustusalueet on esitetty kuvissa 16 
ja 23. Lämpimien säiden vuoksi koeravustuk-
set toteutettiin hieman normaalia myöhemmin 
aikavälillä 19.9.–31.10. Veden lämmöt koera-
vustuksissa olivat 5–12 astetta. Koeravustuksi-
en suorittamista haittasivat ajoittain voimakkaat 
virtaamavaihtelut ja uomien poikkeuksellisen 
runsas umpeenkasvu lämpimien ja aurinkois-
ten säiden seurauksena. 

Pohjaeläimistön tilaa käytetään yleisesti vesis-
töjen tilan mittarina ja se on yksi tekijöistä, kun 
määritetään vesistöjen ekologista tilaa. Pohja-
eläimet ovat herkkiä ympäristössä ja vedenlaa-
dussa tapahtuville muutoksille, jonka vuoksi ne 
usein kuvastavat vesistöjen tilaa ja siinä tapah-
tuvia muutoksia hetkellisiä vesinäytteitä parem-
min. 

Pohjaeläinnäytteitä otettiin yhteensä kahdeksal-
ta paikalta vuosina 2017 ja 2019. Näytteet otettiin 
samoilta paikoilta molempina vuosina tulosten 
vertailun mahdollistamiseksi. Näytteet otettiin 
käyttäen 40 x 40 cm kokoista potkuhaavia. Yksi 

Koeravustuksissa käytettiin Rapu-Rosvo rapu-
mertoja syöttikoreilla. Mertojen etäisyys toisis-
taan oli noin viisi metriä. Osalla kohteita mer-
tojen etäisyyttä jouduttiin hieman vaihtelemaan 
runsaan rantakasvillisuuden tai vähävetisyyden 
vuoksi. Syötteinä käytettiin särkeä, jotka olivat 
olleet useita kuukausia pakastimessa ennen 
käyttöä. Koekalastuksien suorittamista haittasi-
vat ajoittain lämpimät säät, voimakkaat virtaa-
mavaihtelut ja uomien poikkeuksellisen runsas 
umpeenkasvu lämpimien ja aurinkoisten säiden 
seurauksena.

Tässä raportissa esitetään Turun AMK:n teke-
mien koeravustuksien lisäksi Jari Raitaniemen 
(Luonnonvarakeskus) vuosina 2012 ja 2013 Ku-
ninkojan alaosalla ja Saukonojassa tekemien ra-
vustuksien tuloksia. 

Kuva 4. Koekalastuksissa käytettiin Rapu-Rosvo rapumerto-
ja. Matalissakin paikoissa merrat sijoitettiin siten, että syöt-
ti oli vedessä. Kuvan merrastakin saatiin saaliiksi rapuja.
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näyte koostuu neljästä haavinnasta, jotka ote-
taan häiritsemällä (potkimalla) haavin edustaa 
ylävirran puolelta 30 sekunnin ajan. Tällöin virta 
kuljettaa haaviin pohjaeläimet sekä muun poh-
jasta liikkeelle lähtevän orgaanisen aineksen ja 
muun hienojakeisen aineksen. Näytteenotto-
paikkojen syvyydet vaihtelivat 0,15–0,4 metrin 
välillä. Näytteenoton yhteydessä kirjattiin mm. 
havainnot pohjan laadusta ja uomassa esiinty-
västä vesikasvillisuudesta. 

Näytteet säilöttiin noin 80 % etanoliin (ETAX A) 
myöhempää poimintaa varten. Näytteistä poi-
mittiin kaikki paljaalla silmällä ja osin prepa-
rointimikroskoopilla havaitut pohjaeläimet myö-
hempää tunnistusta varten. Kaikki pohjaeläimet 
määritettiin vähintään heimotasolle. Määrityk-
sen taso vaihteli eläinryhmän mukaan. Myö-
hemmin raportissa määritystasosta käytetään 
termiä taksoni, joka on nimitys sukulaisuussuh-
teisiin perustuvalle eläinryhmälle tieteellisessä 
luokittelussa. Pohjaeläimien määrityksen suoritti 
Arto Huhta (FT). Lajien runsauden ja yksilömää-
rien pohjalta laskettiin monimuotoisuutta ja ve-
sistön ekologista tilaa kuvaava Hilsenhoffin bi-
oottinen indeksi (kuvattu kohdassa 3.4).

Kuva 5. Näytteenottopaikka valikoitiin niin, että paikalla oli 
riittävä virrannopeus ja mahdollisuuksien mukaan kova poh-
ja. Yksi näyte koostuu neljästä 30 sekunnin pöyhinnästä.

Kuva 6. Osalla kohteista näytteenottohaaviin kertyi runsaas-
ti orgaanista ainesta, kuten lehtiä ja muita hajoavia kasvino-
sia. Nämä pyrittiin erottelemaan näytteestä näytteenottohet-
kellä huuhtelemalla ne tarkkaan haavissa.

2.4 Muut kartoitukset
Edellä mainittujen näytteenottojen ja kartoituk-
sien lisäksi puroilla tehtiin vedenlaadun mittauk-
sia eri vuodenaikoina. Mittaukset tehtiin käyttä-
en EXO2 -moniparametrimittalaitetta. Mitattavia 
parametreja olivat lämpötila, happipitoisuus, 
sähkönjohtokyky ja pH. Näiden mittauksien ta-
voitteena oli seurata etenkin ääriolosuhteiden 
(esim. paksu jää, kuivuus, helteet) vaikutus-
ta purojen vedenlaatuun ja tätä kautta eliöiden 
elinolosuhteisiin. Mittaukset toimivat arvokkaa-
na taustatietona biologisille seurannoille. Mitta-
uksia tehtiin molemmat purot mukaan lukien yh-
teensä 15 eri kohteella. 

Varsinaisten mittauksien lisäksi kirjattiin muis-
tiin seurantojen lomassa tehtyjä havaintoja 
mm. vesikasvillisuudesta, virtaamasta ja mah-
dollisista nousuesteistä. Lisäksi seurannan ai-
kana kartoitettiin joitakin puro-osuuksia, jotka 
karttatyöskentelyn ja aiempien tietojen pohjal-
ta oli tunnistettu mahdollisesti vesieliöstön kan-
nalta tärkeiksi tai potentiaalisesti niille soveltu-
viksi elinalueiksi.
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Kuva 7. Vedenlaadunmittauksia tehtiin myös kesien 2018 ja 2019 hellejaksojen aikana, jolloin purojen virtaamat olivat hy-
vin pieniä. Kuva on otettu 16.7.2018 Kuninkojan alimmalta virtapaikalta.

Kuva 8. Kartoituksien yhteydessä tehtiin havaintoja uomien kasvillisuudesta ja mahdollisista nousuesteistä. Kuninkojan lat-
vaosat (Makslanoja) kärsii voimakkaasta umpeenkasvusta varjostuksen puuttuessa.



8

Turun kaupunki

Kuva 9. 
Vasen: Vedenlaadunmittaukset tehtiin EXO2 moniparametrimittalaitteella. Mittauksia tehtiin myös talvikaudella. 
Oikea: Kesäkaudella mittauksia tehtiin myös rankkasateiden jälkeen.

Kuva 10. Turun AMK:n opiskelijat osallistuivat mittauksien 
tekemiseen. Kuva on otettu ylävirtaan Kuninkojan alaosal-
ta, lumenkaatopaikalle johtavalta sillalta. 

Kuva 11. Molemmilla puroilla oli koko seurannan ajan jatku-
vatoiminen pinnankorkeuden seuranta ja purkautumiskäy-
rän laskemiseksi tehtiin virtaamamittauksia eri virtaamati-
lanteissa.
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3 Kuninkoja

3.1 Tutkimusalue

Turun, Raision ja Ruskon alueella virtaavan 
Kuninkojan valuma-alue on pinta-alaltaan noin 
29,7 km² (ILKKA-hanke 2014). Kuninkojan 
pääuoma saa alkunsa Turun lentoaseman ku-
peessa sijaitsevilta Pomponrahkan ja Isosuon 
suoalueilta ja laskee vetensä Saaristomereen 
Turun satamassa. Pääuoman valuma-alue on 
pinta-alaltaan noin 14,9 km² ja sen merkittävim-
mät sivuhaarat ovat Kovasoja, Saukonoja, Ve-
tikonoja ja Makslanoja. Puro ja sen sivu-uomat 
kulkevat osin putkessa pitkiäkin matkoja, puro 
esimerkiksi kulkee satama-alueen ali noin 400 
metrin matkan ennen kuin laskee mereen. Pu-

rossa on sivu-uomat mukaan lukien yhdeksän 
koskea tai virtapaikkaa. Kuninkojalla on toteutet-
tu virtavesikunnostuksia muutamissa kohteessa 
2010-luvulla Valonian toimesta (Valonia 2015). 
Lisäksi vesistölle tehtiin kunnostustarvekartoitus 
Turun AMK:n opinnäytetyönä vuonna 2014. Kar-
toituksessa vesistössä havaittiin yhteensä kah-
deksan vähintään osittaista nousuestettä (Sa-
volainen 2014). Kuninkojan vesistöön on tehty 
taimenen kotiutusistutuksia vuosina 2010–2014. 
Istutuksien onnistumista seurattiin myös sähkö-
koekalastuksin. (Hakala 2014)  

Kuva 12. Virtaamavaihtelut kaupunkipuroilla voivat olla suuria ja äkillisiä. Kuva on otettu Saukonojan yli kulkevalta sillalta 
alavirtaan Muhkurin kaupunginosassa.

3.1.1 Vesistö ja valuma-alue
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Kuninkoja on Varsinais-Suomelle tyypillinen sa-
vimailla virtaava puro, jonka valuma-alue koos-
tuu pääosin savimaista ja sitä ympäröivistä kal-
lioalueista. Kuninkojan latva-alueilla sijaitsee 
myös suo- ja hiekka-alueita sekä Turun lento-
kentän pohjavesialue. Kuninkojan pääuoman 
alueella on vielä jonkin verran rakentamatto-
mia alueita, mutta näiden alueiden pinta-ala tu-
lee edelleen pienenemään tulevaisuudessa. Ku-
ninkojan sivuhaarojen Kovasojan ja Saukonojan 
valuma-alueet ovat jo nykyisellään hyvin inten-
siivisessä käytössä, eikä niiden valuma-alueilla 
rakennettujen alueiden pinta-ala tule juurikaan 
kasvamaan lähivuosina. Vettä läpäisemättömän 
pinta-alan (katto- ja tiepinta-ala) osuus Kuninko-
jan pääuoman ja sivuhaarojen alueilla vaihtelee 
välillä 13–33 %. Kuninkojan latva-alueilla Kunin-
kojan pääuoman ja Makslanojan valuma-alueilla 
on runsaasti rakentamatonta pintaa, kuten jou-
tomaita ja peltoja. Siellä läpäisemättömien pin-
tojen osuus on noin 13 % koko valuma-alueen 
pinta-alasta. Kuninkojan pääuoman keskivai-
heilla ja alajuoksulla katto- ja tiepinta-alan osuus 
on noin 20–35 prosenttia valuma-alueesta. Alu-
eellisessa hulevesisuunnitelmassa Kuninkojan 
pääuoman maankäyttöön perustuva valuntaker-

roin oli 0,29. Sivuhaarojen valuma-alueiden va-
luntakertoimet olivat: Saukonoja 0,44, Kovaso-
ja 0,39 ja Vetikonoja 0,38. (ILKKA-hanke 2014). 
Kuninkojassa seurattiin virtaamaa jatkuvatoimi-
sesti myös vuosina 2012–2015 (Taulukko 1). 
Tällä ajanjaksolla Kuninkojan virtaama oli keski-
määrin 0,226 m³/s eli noin 19 500 m³/vrk (Huhta 
ym. 2016). Nyt toteutetun kolmivuotisen seuran-
nan keskimääräinen virtaama on 0,234 m³/s. Tä-
tä kuitenkin vääristää se, että vuonna 2017 seu-
ranta aloitettiin vasta syyskuussa. Vuosien 2018 
ja 2019 keskivirtaamat ovat selkeästi pienimmät 
sinä aikana, kun Kuninkojan virtaamaa on seu-
rattu jatkuvatoimisesti. Mittausjakson suurin vir-
taama mitattiin 18.12.2019, jolloin virtaama oli 
hieman yli 8,5 m³/s. Pienin käytetyllä laitteistol-
la mitattavissa oleva virtaama oli 0,051 m³/s. 
Tämä virtaama havaittiin useaan otteeseen ja 
vuosittain kesäkaudella. Virtaamavaihtelut Ku-
ninkojassa ovat erittäin suuria, mutta ajoittain 
myös äärimmäisen nopeita. Esimerkiksi 15.7.–
16.7.2019 virtaama kasvoi rankkasateiden seu-
rauksena noin 0,05 m³/s lähes 7 m³/s:ssä vain 
noin viidessä tunnissa ja vielä saman vuorokau-
den puolella virtaama laski alle 0,2 m³/s.

Taulukko 1. Kuninkojan virtaamatietoja vuosilta 2012–2019.
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3.1.2 Seuranta-alueet ja näytteenottopaikat

Sähkökoekalastuksia tehtiin kaikilla merkittävillä 
koski- ja virtapaikoilla. Koealat sijoittuivat katta-
vasti uoman alaosalta lähes latvaosille saakka. 
(Kuva 13). Aivan Kuninkojan ja sen sivu-uomi-
en latvaosia ei koekalastettu niiden pienimuo-
toisuuden vuoksi.

Koeravustukset keskittyivät myös kovapoh-
jaisille uomaosuuksille ja sijoittuivat tasai-
sesti uoman alajuoksulta yläjuoksulle asti. 
Koeravustukset toteutettiin vuosittain kolmella 
alueella (Kuva 16), jonka lisäksi näiden alueiden 

Kuva 13. Sähkökoekalastettujen koealojen sijainti Kuninkojalla ja sen sivu-uomissa.

väliin jäävillä uomaosuuksilla tehtiin koeluontei-
sesti ravustuksia viidellä merran jatoja käyttäen 
vuonna 2018. Tämän tarkoituksena oli tarkentaa 
kuvaa jokiravun esiintymisalueesta.

Pohjaeläinnäytteet otettiin samoilta kohteilta 
vuosina 2017 ja 2019. Näytteet otettiin kova-
pohjaisilta virtapaikoilta.
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Kuva 14. 
Vasen: Saukonojan alemmalla koeala oli vähävetisyydestä huolimatta helposti kalastettavissa vuonna 2018 ja veden kirk-
kauden vuoksi kalat oli helppo havaita. 
Oikea: Kovasojalla on varjostavaa puustoa paikoin runsaasti.

Kuva 15. 
Vasen: Valtatie 8:an liittymäramppien väliin jäävä Mikkolanmäen koskialue on lähes luonnontilainen ja uomaa varjostavaa 
puustoa on runsaasti. Alueelle tulisi kuitenkin lisätä soraa taimenen kudun mahdollistamiseksi. 
Oikea: Suikkilan koskialueen alaosan yli rakennettiin kevyenliikenteenväylä seurannan aikana vuonna 2018. Rakennustyön 
seurauksena uoman varjostus väheni ja virtausolosuhteet muuttuivat hieman. 
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Kuva 16. Koeravustuskohteiden ja pohjaeläinnäytteenottopaikkojen sijainti Kuninkojalla ja sen sivu-uomissa. Pie-
net oranssit neliöt kuvaavat paikkoja, joissa ravustuksia tehtiin koeluonteisesti viidellä merralla.
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Seurannan aikana tehtiin vedenlaadun mittauksia yli kymmenessä paikassa. Mittauksia 
tehtiin muiden seurantojen yhteydessä sekä erillisillä mittauskerroilla. Mittaustulokset on 
esitetty liitteessä 1. 

Kuva 17. Kartassa on esitetty vedenlaadun seurantapisteet, joilta tehtiin mittauksia useampia kertoja seuran-
tajakson aikana.
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3.2 Kalasto
Kuninkojalla toteutettiin sähkökoekalastuksia 
vuosittain kaikkiaan yhdeksällä koealalla. Koe-
kalastuksien perusteella kalatiheydet vaihtelivat 
runsaasti puron eri osissa ja eri vuosina (Kaa-
vio 1). Runsaimmat tiheydet havaittiin Saukon-
ojan alaosan ylemmällä koealalla vuonna 2018, 
peräti 108,6 yksilöä aarilla. Tämä selittyy kol-
mipiikin ja kivennuoliaisen, mutta myös taime-
nen (25,7 yks/a²) runsaalla määrällä kyseisel-

Kaavio 1. Kalatiheydet Kuninkojan koealoilla vuosina 2017–2019.

lä koealalla. Runsaita tiheyksiä havaittiin myös 
Saukonojan alaosan alemmalla koealalla vuon-
na 2017 (100 yks/a²) ja Kovasojan Ruohonpään 
koealalla (96,7 yks/a²) vuonna 2019. Erityistä 
Ruohonpään koealan suuresta kalatiheydestä 
tekee se, että siellä tavattiin ainoastaan kiven-
nuoliaista. Lisäksi paikan pienimuotoisuuden ja 
vähävetisyyden vuoksi useita kaloja jäi saamat-
ta kiinni.

Kuninkojalta tavattiin kaiken kaikkiaan vain vii-
si eri kalalajia. Enimmillään havaittiin neljä la-
jia Saukonojan alaosan alemmalla koealalla 
vuonna 2017. Näistä runsain laji oli kivennuoli-
ainen, jota havaittiin jokaiselta koealalta ja jokai-
sessa koekalastuksessa. Puron ylemmillä koe-
aloilla (Suikkila ja Metsäkylä) sekä Kovasojan 
Ruohonpään koealalla kivennuoliainen oli ai-
noa havaittu laji. Poikkeuksena tästä Metsäky-
län koealalta saatiin vuonna 2018 saaliiksi yk-
si hauki. Koekalastuksien perusteella kolmipiikki 

esiintyy runsaana ainakin Kuninkojan alaosalla 
ja Saukonojan alaosalla. Saukonojasta tavattiin 
lisäksi kymmenpiikkiä. Hieman yllättävää on, et-
tä koekalastuksissa ei saatu saaliiksi lainkaan 
kevätkutuisten lajeja kuten ahvenia tai särkiä, 
tai niiden poikasia, sillä näitä tavattiin paikoin 
runsaita määriä Jaaninojassa. Kuninkojalta on 
kuitenkin tehty havaintoja keväällä puroon ku-
temaan nousevista kaloista. Koekalastuksissa 
havaitut lajit koealoittain on esitetty liitteessä 7. 
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Kaavio 2. Koekalastuksissa havaittujen kalalajien lukumäärät Kuninkojalla.

Taimenia havaittiin kaikkiaan viidellä koealal-
la (Kaavio 3). Näistä kolmella havaittiin 0+ ikäi-
siä taimenia, mutta käytännössä Saukonojan 
koealoilta saadut poikaset olivat mitä ilmei-
semmin peräisin samasta kutupesästä. Pai-
kalta löydettiin kutupesä ja vastakuoriutuneita 
poikasia keväällä 2018 tehtyjen maastokartoi-

tuksien yhteydessä. Parhaimmillaan 0+ -ikäis-
ten taimenien yksilötiheys oli 25,7 yksilöä aarilla 
Saukonojan ylemmällä koealalla vuonna 2018. 
Koealalta saatiin saaliiksi vuonna 2019 seitse-
män 182–227 mm mittaista taimenta, eli aina-
kin osa taimenista on selvinnyt ja kasvanut pu-
rossa erittäin hyvin.

Kuva 18. Saukonojan alaosalta saatiin saaliiksi yhteensä 29 kpl 0+ - ikäistä taimenta vuonna 2018. Saukonojan alaosan 
ylemmällä koealalla havaittiin myös seurantojen suurin taimentiheys 25,7 yksilöä aarilla.
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Kuva 19. Vuonna 2019 Saukonojan alaosalta saatiin saaliiksi kahdeksan 2-vuotiasta taimenta, jotka ovat todennäköises-
ti peräisin keväällä 2018 löytyneestä kutupesästä. Ainakin osa taimenista siis selvisi hyvin vähäsateisista ja kuumista ke-
sistä 2018 ja 2019.

Hieman yllättäen Suikkilan koealalta ei saatu 
saaliiksi ainuttakaan taimenta, vaikka alueel-
ta on tehty joitakin havaintoja kutevista kalois-
ta viime vuosina. Rautatiesillan koealalta saa-
tiin saaliiksi taimenia vuosina 2017 ja 2018. 
Vuonna 2017 kalat olivat toisen tai kolmannen 
ikävuoden kaloja, mutta vuonna 2018 saaliiksi 
saatiin yhdeksän kappaletta 0+ -ikäisiä taimenia 
(14,4 yks/a²). Voi kuitenkin olla, että kalat eivät 

Kuva 20. Hieman yllättäen Suikkilan koskialueelta saatiin koekalastuksissa ainoastaan kivennuoliaisia. Taimenista ei teh-
ty paikalta myöskään näköhavaintoja.

ole kuoriutuneet paikalla, vaan ovat ajautuneet 
paikalle Saukonojan alajuoksulta, jonne on mat-
kaa vain noin 160 metriä. Mikkolanmäen koea-
lalta saatiin saaliiksi ainoastaan kaksi taimenta, 
lisäksi Kovasojasta Karjalaiskylän alueelta saa-
tiin yksi 142 mm taimen vuonna 2018 (Kuva 21). 
Samalla paikalla tehtiin näköhavainnot kolmes-
ta 10–15 cm taimenesta. 
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Taimenen kutu on tulosten perusteella satunnaista ja voidaan olettaa, että vedenlaatu rajoittaa jos-
sain määrin taimenen esiintymistä. Kovasojaan/Saukonojaan purkautuu jonkin verran pohjavettä, 
jonka seurauksena vesi kenties pysyy suhteellisen viileänä ja hapekkaana myös alivirtaamakau-
della. 

Kuva 21. Kovasojasta Karjalaiskylän kaupunginosan alueelta saatiin saaliiksi yksi 14,2 cm pitkä taimen vuonna 2018. Tä-
män lisäksi samalla alueella nähtiin kolme muuta n. 10–15 cm taimenta.

Kaavio 3. Taimenen yksilötiheydet Kuninkojalla vuosina 2017–2019.
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3.3 Ravut
Kuninkojalla rapuja saatiin saaliiksi ainoastaan 
yhdestä paikasta, koealalta, joka ulottui lumen-
kaatopaikalle johtavalta sillalta ylävirtaan noin 
Saukonojan yhtymäkohtaan asti. Kaikki saaliik-
si saadut ravut olivat jokirapuja. Seurannan ai-
kana rapujen määrässä tapahtui dramaattinen 
muutos. Vuonna 2017 saaliiksi saatiin peräti 50 
rapua, mutta vuonna 2018 enää kaksi ja vuon-
na 2019 ei yhtään rapua. Vuonna 2018 pai-
kalla päätettiin tehdä myöhemmin vielä toinen 
koeravustus, mutta silloin ei saaliiksi saatu ai-
nuttakaan rapua. Tuloksia voidaan pitää hälyt-
tävinä. Vaikuttaa siltä, että alaosan vielä vuoden 
2017 perusteella elinvoimainen ja kohtalaisen ti-
heä rapukanta on lähes täysin tai täysin hävin-
nyt. Tätä ei kuitenkaan voida sanoa varmaksi 
koeravustuksen perusteella.

Kaavio 4. Koeravustusten kokonais- ja yksikkösaaliit koealoittain vuosina 2017–2019.

Vuonna 2017 saaliiksi saaduista ravuista 39 yk-
silöä oli koiraita ja 11 naaraita. Rapujen keski-
pituus oli 97,4 mm ja yli 100 mm rapujen osuus 
saaliista 38 %. Rapusaaliin pituusjakauma on 
normaali, mutta koiraiden osuus on suhteessa 
varsin suuri (Kaavio 5). Kaikkien rapujen kuoret 
olivat jo kovia. Ravut olivat pääosin hyväkuntoi-
sia, kahdelta yksilöltä puuttui toinen saksi ko-
konaan ja kahdella ravulla toinen saksi oli re-
generoitunut. Neljällä naaraalla oli kehittyneet 
limarauhaset.

Varsinaisten koeravustuksien lisäksi saatiin saa-
liiksi kaksi rapua Saukonojan alaosalta. Mertoja 
tällä alueella oli vuosina 2018 ja 2019. 

Samalla alueella tehtiin koeravustuksia myös 
vuonna Livian ammattiopiston opiskelijoiden 
toimesta vuonna 2014. Silloin koeala oli hie-
man laajempi, mutta käytettyjen mertojen mää-
rä myös 20. Silloin kokonaissaalis oli peräti 87 
rapua, joista 55 oli koiraita ja 32 naaraita, eli 

naaraiden osuus oli tällöin hieman vuotta 2017 
suurempi. Saaliiksi saatujen rapujen keskipituus 
oli 108,4 mm, jota voidaan pitää hyvin suurena. 
Yli 100 mm rapujen osuus saaliista oli tällöin pe-
räti 84 %, joka voi olla merkki lisääntymisen häi-
riintymisestä.
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Kaavio 5. Rapusaaliin pituusjakauma sukupuolittain Kuninkojan alaosan koealalla vuonna 2017.

Kuninkojan alaosalla on tehty koeravustuksia 
myös Luonnonvarakeskuksen tutkija Jari Raita-
niemen toimesta. Vuonna 2012 ja 2013 tehdyis-
sä koeravustuksissa yksikkösaaliit olivat 0,2–4,8 
(2012) ja 1,0–9,2 (2013) rapua mertayötä koh-
den. Ravustuksia tehtiin Kuninkojan ylittävän 
rautatiesilla molemmin puolin ja myös Saukon-

Kaavio 6. Rapusaaliin pituusjakauma Jari Raitaniemen vuonna 2013 toteuttamissa koeravustuksissa. Kuvaajassa on esi-
tetty useammalla pyyntikerralla saatujen rapujen pituudet.

ojan yhtymäkohdasta ylävirtaan. Vuonna 2013 
saaliiksi saatiin kaikkiaan 77 rapua, joista 48 oli 
koiraita ja 27 naaraita ja kahden sukupuolta ei 
pystytty määrittämään. Rapujen pituusjakauma 
oli varsin normaali (Kaavio 6) ja rapujen keskipi-
tuus 101,4 mm ja yli 100 mm osuus 62 %. 
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3.4 Pohjaeläimistö
Kuninkojalta otetuista pohjaeläinnäytteistä löy-
dettiin 14–22 eri pohjaeläintaksonia. Suurin 
taksonimäärä havaittiin Suikkilan koskialueelta 
vuonna 2017 otetusta näytteestä, yhteensä 22 
eri taksonia. Pienin määrä havaittiin Metsäky-
län alueelta vuonna 2017 otetusta näytteestä, 
14 taksonia (Kaavio 7). Kaikki näytteet huomioi-
den havaittiin yhteensä 28 eri taksonia.  

Vuonna 2017 Kuninkojalta otetuissa näytteis-
sä selvästi runsain taksoni oli vesisiira (Asellus 
aquaticus), joita havaittiin yhteensä 818 yksilöä. 
Muita runsaina esiintyneitä taksoneja olivat sii-
viläsirvikkäät (Hydropsyche sp.) ja harvasukas-
madot (Oligochaeta). Suurimmat yksilömäärät 
havaittiin Suikkilan koskialueelta otetuista näyt-
teistä (652 yksilöä) ja pienin määrä Metsäkylän 
alueelta otetusta näytteestä (114 yks.). 

Vuoden 2019 näytteissä hieman runsaampi-
na esiintyneitä taksoneita oli useampia. Run-
sain taksoni oli limakotiloihin kuuluva laji Lym-
naea palustris, jota havaittiin hyvin runsaana 
rautatiesillan ja Saukonojan näytepisteillä. Mui-
ta runsaina esiintyneitä taksoneita olivat vesi-
siira (209 yks.), isosilmäsukeltajasurviainen 
(Baetis sp.) (294 yks.), harvasukasmadot (173 
yks.), Chironomidae sp. surviaissääsken toukat 
(125 yks.) ja toinen Lymnaeidae-heimon kotilo-

Kaavio 7. Pohjaeläinten taksoni- ja yksilömäärät sekä HBI-indeksit eri näytteenottopaikoilla vuosina 2017 ja 2019.

laji Radix peregra (169 yks.). Suurimmat yksi-
lömäärät havaittiin rautatiesillan näytepisteellä 
(781 yksilöä), joka selittyy kotiloiden runsaalla 
määrällä näytteensä (yhteensä 456 kpl). Rau-
tatiesillalla havaittiin vuoden 2019 näytteenotos-
sa myös hieman yllättäen suurin taksoniluku, 21 
eri taksonia. Toiseksi eniten pohjaeläimiä havait-
tiin Suikkilan koskialueelta otetuissa näytteissä, 
yhteensä 624 yksilöä. Pienin yksilömäärä ha-
vaittiin vuoden 2017 tapaan Metsäkylän alueel-
ta otetusta näytteestä. 

Näytteille laskettiin Hilsenhoffin bioottinen in-
deksi (HBI), joka laskettiin kaavalla HBI = ∑ (si 
ti)/N, missä  si =  taksonin yksilöiden lukumää-
rä näytteessä, ti = taksonin sietoarvo huonolle 
veden laadulle ja N = eliöiden määrä näyttees-
sä. Pohjaeläintaksonit on luokiteltu sen mukaan, 
kuinka sietokykyisiä ne ovat huonon veden laa-
dun suhteen, kuinka hyvin ne ilmentävät joen 
ekologista tilaa. Muutoksille herkimmät ryhmät 
saavat arvon 0 ja kestävimmät arvon 10 (Mackie 
2001, s. 522–533). Joillekin ryhmille sietoarvoa 
ei voi ilmoittaa, koska ryhmä on hyvin monila-
jinen tai sen vastetta muuttuneeseen ekologi-
sen tilaan ei tunneta hyvin. Hyvin monilajisen 
ryhmän eri lajien vasteet veden laatuun voi-
vat myös olla hyvin erilaisia. Näytteistä mää-
ritetyistä taksoneista huonolle veden laadulle 
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sietokykyisempiä ovat harvasukasmadot (sie-
toarvo 10) ja huonolle veden laadulle herkimpiä 
koskisirvikkäät (Rhyacohila sp., sietoarvo 1) ja 
koskikorennot (Nemoura sp., sietoarvo 1). Näi-
den taksonien määrä oli kaikissa kohteissa vä-
häinen, mikä ilmentää myös muuttunutta eko-
logista tilaa ja veden laatua. Ekologisen tilan 
indeksit vaihtelivat tutkimuspurojen kohteilla vä-
lillä 4,7–8,4 (Taulukko 2). 

Vuoden 2017 näytteenoton perusteella eko-
loginen tila oli paras Saukonojassa ja eniten 
muuttunut Kovasojan Ruohonpään koskialu-
een näytteenottopaikalla. Luonnontila oli indek-

Taulukko 2. Kuninkojan ja sen sivu-uomien pohjaeläintaksonien taksoni- ja yksilömäärät sekä Hilsenhoffin HBI-indeksit 
eri kohteissa. Indeksin tulkinta: 0–4,5 lähes luonnontilainen, 4,51–6,5 vähän, 6,51–8,5 kohtalaisesti ja 8,51–10,0 suures-
ti muuttunut.

sin perusteella vähän muuttunut Saukonojalla 
ja kohtalaisesti muuttunut muilla näytteenotto-
paikoilla.  

Indeksin perusteella ekologinen tila oli vuonna 
2019 paras Kovasojassa ja huonoin Metsäkylän 
näytteenottopaikalla (Taulukko 2). Luonnontila 
oli siten indeksin perusteella kohtalaisesti muut-
tunut Kuninkojassa, Saukonojassa ja vähän 
muuttunut Kovasojassa. Tosin Kovasojan näyt-
teen eliöiden yksilö- ja taksonimäärä oli melko 
vähäinen, mikä antaa hieman harhaisen kuvan 
ekologisesta tilasta.
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3.5 Johtopäätökset
Kalasto

Sähkökoekalastuksien perusteella on selvää, 
että Kuninkoja sivu-uomineen soveltuu useiden 
kalalajien elinalueeksi. On kuitenkin yllättävää, 
että koekalastuksissa ei saatu saaliiksi kevätku-
tuisia kaloja tai niiden poikasia yhtä haukea lu-
kuun ottamatta. Tämän vuoksi kalastuksissa ha-
vaittu lajimäärä jäi selkeästi pienemmäksi kuin 
Jaaninojassa. 

Vedenlaatu tuskin rajoittaa särkikalojen tai esi-
merkiksi ahvenen esiintymistä tai lisääntymis-
tä. Todennäköisintä on, että kaloja ei ole seu-
rantavuosina päässyt nousemaan puroon sen 
alajuoksulla sijaitsevan siltarummun muodosta-
man nousuesteen vuoksi. On myös mahdollis-
ta, että särkikalat ovat koekalastuksien aikana 
viihtyneet puron syvemmillä ja hidasvirtaisem-
milla alueilla. 

Tulokset osoittavat, että Kuninkojassa on poten-
tiaalia myös vaateliaan taimenen elinalueeksi, 
vaikka nykytilassa lisääntymiseen soveltuvia 
alueita on hyvin vähän ja hulevedet aiheuttavat 
puroon aika ajoin voimakasta kiinto- ja haitta-ai-
nekuormitusta sekä voimakkaita virtaamavaih-
teluita. Tuloksien perusteella voidaan sanoa, 
että vaikka luonnonkutua tapahtuu, niin sen on-
nistuminen on heikkoa oletettavasti riittävien 
kutusoraikkojen puuttumisen ja niiden liettymi-
sen sekä vedenlaadussa tapahtuvien vaihtelui-
den vuoksi. Kesäkaudella myös veden lämpö-
tilojen nousu aiheuttanee poikaskuolleisuutta. 
Saukonojaan/Kovasojaan päätyy pieniä määriä 
pohjavettä, jonka ansiosta sen vedenlaatu py-
synee parempana alivirtaamakaudella, kuin Ku-
ninkojan pääuomassa. Pohjaveden vaikutus ei 
tehtyjen mittausten perusteella näy veden läm-
pötiloissa, mutta on selvästi nähtävissä veden 
sameudessa. Tämä voi selittää, miksi kevääl-
lä 2018 kuoriutuneet taimenenpoikaset selviy-
tyivät Saukonojan alaosalla kohtuullisen hyvin. 

Taimenen osalta on huolestuttavaa, että Suik-
kilan kunnostetulta koskialueelta ei saatu lain-
kaan taimenenpoikasia. Alueelta ei ole saatu 
luonnonkudusta syntyneitä poikasia myöskään 
aiempina vuosina toteutetuissa koekalastukis-
sa (Valonia 2016). Alueella on kuitenkin tehty 
havaintoja kutevista kaloista ja sen voisi olet-

taa olevan kunnostuksien ansiosta olosuhteil-
taan parasta lisääntymis- ja kasvuympäristöä. 
Keväällä 2020 alueella tehtiin pienpoikasistutuk-
sia ja onkin mielenkiintoista nähdä miten poika-
set selviävät alueella kesän ja talven yli. Olisi 
myös hyvä, että alueella tehtäisiin kutuaikaista 
tarkkailua, jotta nähtäisiin, tapahtuuko paikalla 
luontaista lisääntymistä. On nimittäin mahdol-
lista, että taimenet eivät pääse nousemaan tie-
tyissä virtausolosuhteissa Suikkilan koskialueel-
la asti puron alajuoksulla sijaitsevien osittaisten 
nousuesteiden vuoksi. 

Ravut

On ollut jo aiemmin tiedossa, että Kuninkojan 
alajuoksulla lähellä merta esiintyy jokirapua. Ei 
ole kuitenkaan ollut tiedossa kuinka laajalla alu-
eella ravut ovat levittäytyneet, eikä tarkkaa tie-
toa niiden kannan runsaudesta tai siinä tapah-
tuvista vaihteluista ole ollut. 

Vuosina 2017–2019 tehtyjen ravustusten pe-
rusteella voidaan sanoa, että jokiravun esiinty-
minen rajoittuu hyvin pienelle alueelle Kuninko-
jan ja Saukonojan alaosalle. Kuninkojalla rapuja 
saatiin saaliiksi valtatie 8:sta alavirtaan lumen-
kaatopaikalle johtavaan siltaan asti. Saukono-
jan alaosalta saatiin vain yksittäinen rapu Muh-
kurin asuinalueen keskelle jäävältä osuudelta. 
Näistä alueista ylävirtaan tehdyissä koeravus-
tuksissa ei saatu saaliiksi ainuttakaan rapua. Ei-
kä niitä havaittu myöskään sähkökoekalastuk-
sien yhteydessä. Tulosta voidaan pitää jossain 
määrin yllättävänä, sillä ravuille parhaiten sovel-
tuvat alueet sijaitsisivat puron yläjuoksulla. Syy-
tä levinneisyyden rajoittumiseen voi vain arvail-
la. On esimerkiksi mahdollista, että Kuninkojan 
pääuomassa tapahtuu vedenlaadun vaihteluita, 
joiden vuoksi olosuhteet muuttuvat ravuille elin-
kelvottomiksi. Tällaisissa tilanteissa kenties pie-
ni osa rapukannasta selviää Saukonojan haaran 
ansiosta, josta ne sitten uudelleen levittäytyvät 
Kuninkojan alaosalle. 

Kuninkojan rapukannassa tapahtui dramaatti-
sia muutoksia seurantajakson aikana. Vuonna 
2017 alajuoksulta saatiin saaliiksi runsaasti ra-
puja, vuonna 2018 enää kaksi ja vuonna 2019 
ei ainuttakaan (Kaavio 4). Toisin sanoen rapu-
kanta vaikuttaa täysin hävinneen seuranjakson 
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aikana. Ilmeisesti vastaavia dramaattisia muu-
toksia on tapahtunut myös aiemmin (Raitanie-
mi 2019). Vedenlaadussa tapahtuneiden äkillis-
ten muutosten lisäksi syynä tai osasyynä voi olla 
esimerkiksi saalistus tai salakalastus. Kuninko-
jalla on tavattu saukkoja ja näin pienialaisessa 
esiintymässä voi saalistuskin vaikuttaa merkit-
tävästi rapukantaan. Edellä mainituista syistä ei 
tosin ole mitään näyttöä. Kuninkojalla tehdyissä 
vedenlaadun mittauksissa ei havaittu muutok-
sia, jotka voisivat selittää rapujen häviämisen. 
Huomionarvoista on myös se, että Kuninkojal-
la ei havaittu ravustuksissa tai sähkökoekalas-
tuksissa ainuttakaan pientä, alle 50 mm rapua. 
Tämä voi olla merkki lisääntymisen häiriintymi-
sestä. 

Pohjaeläimistö

Kuninkojan ja sen sivu-uomien pohjaeläimis-
tö on varsin tyypillistä Etelä-Suomen savimai-
den pienille virtavesille. Lajistossa on erittäin 
sietokykyisiä lajeja, kuten Oligochaeta-harva-
sukasmatoja ja Chironomidae sp.-surviaisääs-
ken toukkia, mutta myös joitakin vaateliaampia 
sirvikkäitä ja koskikorentoja. Vaateliaiden lajien 
pienet taksoni- ja lukumäärät kertovat kuitenkin, 
että puron tila on ekologisesti muuttunut ja et-
tä sen vedenlaadussa tapahtuu muutoksia. Ai-
neistosta lasketun HBI-indeksin verrattain suuri 
vaihteluväli selittyy ainakin osin näytteenotto-
paikkojen pohjanlaadun eroilla, jolla on vaiku-
tusta lajistoon. Esimerkiksi Metsäkylän näyt-
teenottopaikalta oli vaikeuksia löytää kovempaa 
pohjaa, jossa olisi soraa ja kiveä. 

Seurantavuosien (2017 ja 2019) välillä on näh-
tävissä varsin suuria eroja taksoniluvussa, yk-
silömäärässä ja myös HBI-indeksin saamassa 
arvossa. Tämä oli nähtävissä myös Jaaninojas-
sa. Todennäköisesti tämä johtuu vuosien väli-
sistä lämpötilaeroista. Kesä 2019 oli varsin läm-
min ja tämä on saattanut suosia toisia lajeja, ja 
osa on vuorostaan kärsinyt nousseista veden-
lämmöistä sekä mahdollisesta happipitoisuuden 
laskusta. Hyötyneitä lajeja näyttäisivät esimer-
kiksi olleen limakotilot, jotka olivat hyvin runsai-
ta vuonna 2019 puron alaosalta otetuissa näyt-
teissä, mutta puuttuivat lähes kokonaan 2017 
näytteistä. Vuonna 2019 HBI-arvo oli Kovasojan 
Ruohonpään näytteenottopaikalla 4,7, joka on 
lähellä luonnontilaista luokkaa (0–4,5). Tämän 
voisi olettaa johtuvan 2019 verrattain alhaisis-

ta virtaamista ja Kovasojaan kohdistuvasta poh-
javesivaikutuksesta, jonka ansiosta vaateliaam-
mat lajit ovat selvinneet alueella. 

Yleisesti Kuninkoja on pohjaeläimistön perus-
teella hieman Jaaninojaa heikommassa tilassa. 
Jaaninojan taksonimäärä on hiukan Kuninkojaa 
korkeampi ja HBI-indeksin perusteella Jaanino-
jan ekologinen tila on keskimäärin hieman pa-
rempi kuin Kuninkojassa. Täytyy kuitenkin huo-
mioida, että ero on varsin pieni. Tätä selittänee 
Jaaninojaan pumpattava pohjavesi, joka paran-
taa puron vedenlaatua ja mahdollistaa vaateli-
aampien lajien esiintymisen, vaikka uoman olo-
suhteet muiden olosuhteiden (mm. varjostus, 
pohja-aines) osalta eivät kenties olekaan niin 
hyvät kuin Kuninkojassa. 

Kuninkojan sekä Jaaninojan pohjaeläinnäyt-
teenoton tulokset ovat lajimäärältään ja lajistol-
taan hyvin samankaltaisia, kuin Helsingin kau-
punkipuroista saadut tulokset (Niemelä ym. 
2004). Kaupunkipurojen pohjaeläimistöstä on 
tutkittua tietoa varsin vähän, joka osaltaan han-
kaloittaa tulosten tulkintaa ja vertailua
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4 Jaaninoja

4.1 Tutkimusalue

Jaaninojan valuma-alue on pinta-alaltaan noin 
14,2 km2 ja uoman pituus on noin 6,6 kilometriä. 
Uoman leveys vaihtelee 1–4 metriin. Jaaninoja 
laskee vetensä Aurajokeen Kuralan kaupungin-
osan alueella. Jaaninoja saa alkunsa Varissuon 
soilta ja Kaarningon pohjavesialueelta. Latva-
osien kaksi haaraa yhdistyvät Skanssin/Bio-
laakson alueella. Jaaninojaan ei yhdy eliöstön 
kannalta merkittäviä sivu-uomia, mutta siihen 
kulkeutuu merkittäviä määriä hulevesiä sivuoji-
en ja siihen johdettujen putkien kautta. Jaanino-
jassa on neljä koskea tai virtapaikkaa. 

Jaaninojalla on tehty kunnostuksia koko uo-
man matkalla Lounais-Suomen kalastusalueen 
ja kaupungin yhteishankkeessa 90-luvun loppu-
puolella ja vuonna 2014 Valonian toimesta Ku-
ralan/Kohmon asuinalueiden väliin jäävällä kos-
kialueella. Jaaninojaan on myös tehty taimenen 
kotiutusistutuksia vuosina 2010–2014 (Haka-
la 2014). Jaaninojaan pumpataan vettä Kaar-
ningon pohjavesialueelta. Vuoteen 2014 asti 
määrät olivat säännöllisesti noin 1200 m3 vettä 
vuorokaudessa, poikkeustapauksia lukuun otta-
matta. Pumpattavalla vedellä on merkittävä vai-
kutus Jaaninojan virtaamaan ja vedenlaatuun 
ja sitä kautta sen ekologiseen tilaan ja eliöiden 
elinmahdollisuuksiin. 

4.1.1 Vesistö ja valuma-alue

Jaaninojan valuma-alueen päämaalaji on savi. 
Tämän lisäksi valuma-alueella on pieniä kallio-
alueita, moreenimaita ja hiekka-alueita. Maan-
käytöltään valuma-alue koostuu pääosin asuin- 
ja puistoalueista. Tämän lisäksi valuma-alueella 
on teollisuusalueita Itäharjulla, Lausteen kau-
punginosan länsiosissa sekä Skanssin alueella. 
Alueellisessa hulevesisuunnitelmassa Jaanino-
jan laskennalliseksi valumakertoimeksi ilmoitet-
tiin 0,37. Katto- ja tiepinta-alan osuus Jaanino-
jan valuma-alueesta on noin 23 % ja piha-alueet 
huomioiden heikosti vettä läpäisevän pinnan 
osuus on 39 %. (ILKKA-hanke 2014)

Turun ammattikorkeakoulu on mitannut Jaanin- 
ojan virtaamaa vuosina 2013–2020. Vuosina 
2013–2015 Jaaninojan keskimääräinen virtaa-
ma oli noin 7800 m³/vrk eli n. 0,09 m³/s (Huhta 
ym. 2016). Mittausjakson suurin virtaama mitat-
tiin 18.12.2019, jolloin virtaama oli hieman yli 2,1 
m³/s:ssa. Pienin virtaama havaittiin puolestaan 
4.7.2018, jolloin Jaaninojan virtaama oli aino-
astaan 0,026 m³/s:ssä eli 26 litraa sekunnissa. 
Kuninkojan tapaan virtaamavaihtelut voivat olla 
myös Jaaninojassa äärimmäisiä. Myös Jaanino-
jassa suurin vaihtelu mitattiin 15.7.–16.7.2019, 
kun virtaama kasvoi rankkojen sateiden seu-
rauksena noin 0,03 m³/s:sta yli 1,7 m³/s:iin vain 
noin kuudessa tunnissa.  

Taulukko 3. Jaaninojan virtaamatietoja vuosilta 2013–2019.
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4.1.2 Seuranta-alueet ja näytteenottopaikat

Kuva 22. Sähkökoekalastettujen koealojen sijainti Jaaninojalla.

Sähkökoekalastuksia tehtiin puron kaikilla merkittävämmillä koski- ja virtapaikoilla. Kohteet katta-
vat koko uoman alajuoksulta puron latvaosille (Kuva 22).
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Kuva 23. Koeravustuskohteiden ja poh-
jaeläinnäytteenottopaikkojen sijainti Jaa-
ninojalla. Pienet oranssit neliöt kuvaavat 
paikkoja, joissa ravustuksia tehtiin koe-
luonteisesti viidellä merralla.

Kuva 24. Talvella 2018 Jaaninojan kaikki virtapaikat jäätyi-
vät.

Koeravustukset keskittyivät myös kovapohjaisil-
le uomaosuuksille ja sijoittuen tasaisesti uoman 
alajuoksulta yläjuoksulle asti. Koeravustukset 
toteutettiin vuosittain kolmella alueella (isom-
mat vinoneliöt), jonka lisäksi näiden alueiden 
väliin jäävillä uomaosuuksilla tehtiin koeluontei-
sesti ravustuksia viidellä merran jatoja käyttäen 
vuonna 2018. Tällä pyrittiin tarkentamaan kuvaa 
jokiravun esiintymisalueesta purossa.

Pohjaeläinnäytteet otettiin samoilta kohteilta 
vuosina 2017 ja 2019. Kaikki näytteet otettiin 
kovapohjaisilta virtapaikoilta.

Jaaninojalla tehtiin mittauksia seurannan aikana 
kuutena eri ajankohtana. Mittauksia tehtiin use-
amman kerran kaikkiaan viidestä eri pisteestä. 
Näiden lisäksi tehtiin joitakin yksittäisiä mittauk-
sia. Vedenlaadun mittauksien tulokset on esitet-
ty liitteessä 2. 
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Kuva 25. Vedenlaadun mittauksia tehtiin Jaaninojalla koko uoman matkalla.
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4.2 Kalasto
Jaaninojalla toteutettiin sähkökoekalastuksia 
vuosittain kaikkiaan kuudella eri koealalla. Koe-
kalastuksien perusteella kalatiheydet vaihte-
levat runsaasti puron eri osissa ja eri vuosina 
(Kaavio 8). Suurimmat kalatiheydet havaittiin 
Kuralan koealalla vuonna 2018, 93,2 yksilöä aa-
rilla. Runsaita tiheyksiä havaittiin Pääskyvuoren 
koealalla (56,1 yks/a²) ja Biolaakson koealoilla 
vuonna 2018. Tätä selittää 0+ ikäisten ahveni-
en (Perca fluviatilis) suuret määrät. Jaaninojan 
alemmilta koealoilta saatiin myös suuria mää-
riä särkikaloja, etenkin särkeä (Rutilus rutilus) 
ja turpia (Squalius cephalus), mutta myös sala-
koita (Alburnus alburnus), töröjä (Gobio gobio) 
ja kaksi lahnaa (Abramis brama). Lisäksi saaliik-
si saatiin kaksi haukea (Esox lucius) ja taimenia 
(Salmo trutta). Ahvenen ohella runsain laji Jaa-
ninojalla oli kivennuoliainen (Barbatula barbatu-
la), jota tavattiin jokaisella koealalla. 

Jaaninojalta tavattiin seurannan aikana kaiken 
kaikkiaan 10 eri kalalajia. Enimmillään havaittiin 
seitsemän lajia Pääskyvuoren koealalla vuonna 
2018. Puron ylemmillä koealoilla (Biolaakso ala 
ja ylä) lajimäärät olivat Kuninkojan tapaan pie-
nempiä (Kaavio 9). Biolaakson alempaa koea-
laa ei tosin pystytty koekalastamaan ollenkaan 
vuonna 2019 erittäin runsaan vesikasvillisuu-
den vuoksi. Lisäksi Biolaakson ylemmältä koe-
alalta ei saatu ollenkaan saalista. Tämä voi ol-
la seurausta kuivasta ja kuumasta kesästä tai 
puron yläjuoksulla tapahtuneista päästöistä. 
Tulosten perusteella voidaan sanoa, että Jaa-
ninojalla on selvästi merkitystä kevätkutuisten 
kalalajien elin- ja lisääntymisalueena. Koeka-
lastusten lisäksi seurannan aikana Jaaninojalla 
tehtiin useita näköhavaintoja suurista ahvenis-
ta, särjistä ja turvista, myös aivan puron yläjuok-
sulla. Koekalastuksissa havaitut lajit koealoittain 
on esitetty liitteessä 7. 

Kaavio 8. Kalatiheydet Jaaninojan koealoilla vuosina 2016–2019.
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Kuva 26. 
Yllä: Jaaninojalta saatiin saaliiksi runsaasti särkikaloja. Kuvassa turpa (Squalius cephalus). 
Alla: Ahvenia saatiin Jaaninojalta paikoin hyvin runsaasti. 

Kaavio 9. Koekalastuksissa havaittujen kalalajien lukumäärät Jaaninojalla.
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Taimenia havaittiin kaikilla paitsi yhdellä koe-
alalla (Kaavio 10). Taimenien koko vaihteli 
70–225 mm välillä, eli ainakin osa kaloista näyt-
tää selviävän purossa yli 1 vuoden ikäiseksi. 

Kuva 28. Vuonna 2018 Jaaninojalta saatiin kaksi kappalet-
ta todennäköisesti 2-vuotiaita taimenia.

Vuosina 2017–2019 suurin taimentiheys havait-
tiin Viljelyspalstan koealalla (6,25 yks/a²) vuon-
na 2019. Raportissa on esitetty myös Turun 
AMK:n vuonna 2016 Pääskyvuoren koealalla te-
kemän koekalastuksen tulokset, jolloin saatiin 
saaliiksi 9,5 taimenta aarilta. Koekalastuksien 
perusteella Pääskyvuoren alueella (koealat Vil-
jelypalsta ja Pääskyvuori) taimenen luonnonku-
tu on onnistunut vuosittain koko seurannan ajan. 
Tosin vuonna 2017 Pääskyvuoresta saatiin saa-
liiksi ainoastaan kaksi (173 mm, 189 mm) tai-
menta, eli ilmeisesti syksyllä 2016 alueelle ei 
ole kutenut taimenia tai kutu on syystä tai toises-
ta epäonnistunut. Myöskään Viljelypalstan koe-
alalta ei saatu saaliiksi kuin yksi 172 mm taimen 
vuonna 2017.  Hieman yllättäen ainoat havain-
not taimenista Biolaakson koealoilla tehtiin kui-
tenkin juuri vuonna 2017. 

Viljelypalstan koealalla taimenia havaittiin joka 
vuosi enemmän (Kaavio 10). Tätä selittänee uo-
maan koealan alueella heitelty kiviaines, joka on 
lisännyt paikat virrannopeutta ja luonut alueelle 
enemmän suojapaikkoja taimenille. Paikan pie-
nialaisuuden vuoksi kalamäärät ovat kuitenkin 
hyvin pieniä.

Kuva 27. Saaliiksi saatiin myös kesänvanhoja hauenpoikasia. Isommista hauista ei tehty havaintoja, joten puro saattaa toi-
mia ainoastaan haukien kutualueena.
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Kuva 29. Jaaninojalta saatiin vain yksittäisiä 0+ -taimenenpoikasia vuoden 2019 koekalastuksissa. Kalat olivat silminnäh-
den huonokuntoisempia kuin aiempina vuosina.

Kaavio 10. Taimenen yksilötiheydet Jaaninojalla vuosina 2016–2019.
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4.3 Ravut
Kuninkojalla rapuja saatiin saaliiksi kahdelta 
koealalta, Pääskyvuoresta sekä Kurala-Koh-
mon alueelta. Rapuja ei havaittu ylemmiltä osil-
ta Laukkavuoren tai Biolaakson alueilta. Kaikki 
saaliiksi saadut ravut olivat jokirapuja (Astacus 
astacus).

Kuralan koealalla rapujen määrät olivat joka 
vuosi pieniä (Kaavio 11). Vuonna 2017 saaliiksi 
saatiin neljä, vuonna 2018 yksi ja vuonna 2019 
yhteensä kuusi rapua. Yksikkösaalis vaihteli 
näin 0,05–0,3 rapua mertayötä kohden. Kaikis-
ta saaliiksi saaduista ravuista koiraita oli yhdek-
sän ja naaraita ainoastaan kaksi (Kaavio 12). 
Suurien yli 100 mm rapujen osuus oli korkea, 
82 % kaikista saaliiksi saaduista ravuista.

Pääskyvuoren koealalla rapujen määrät olivat 
vuosittain varsin korkeita (Kaavio 11). Vuonna 
2017 saaliiksi saatiin 34 rapua, joista koiraita oli 
28 (82 %) ja naaraita kuusi (18 %) yksilöä (Kaa-
vio 12). Saaliiksi saatujen rapujen keskipituus oli 

Kaavio 11. Jaaninojan koeravustusten kokonais- ja yksikkösaaliit koealoittain vuosina 2017–2019.

111,9 mm ja yli 100 mm osuus oli 82 %. Vuon-
na 2017 yksikkösaalis oli 1,7 rapua mertayötä 
kohden (Kaavio 11). Ravut olivat pääsääntöi-
sesti hyväkuntoisia. Kahdella ravulla havaittiin 
puutteita saksissa, joista toiselta puuttuivat mo-
lemmat sakset. Vain yhdellä kuudesta saaliik-
si saadusta naaraasta havaittiin kehittyneet li-
marauhaset. 

Vuonna 2018 saaliit olivat alhaisempia kuin 
2017. Tämä saattaa selittyä sillä, että merrat si-
joitettiin hieman pienemmälle alueelle kuin 2017 
johtuen läheisestä siltatyömaasta. Saaliiksi saa-
tiin yhteensä 18 rapua, joista 12 (67 %) oli koi-
raita ja kuusi (33 %) oli naaraita (Kaavio 13). 
Rapujen keskipituus oli 107,3 mm ja yli 100 mm 
osuus 78 %. Yksikkösaalis oli ainoastaan 0,8 ra-
pua mertayötä kohden (Kaavio 11). Ravuista yh-
deltä puuttui toinen saksi, lisäksi yhdeltä puut-
tui tuntosarvi ja toiselta yksi jalka. Muuten ravut 
olivat hyväkuntoisia. Naarailla ei havaittu kehit-
tyneitä limarauhasia.
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Kaavio 12. Rapusaaliin kokojakauma sukupuolittain Pääskyvuoren koealalla vuonna 2017.

Kaavio 13. Rapusaaliin pituusjakauma sukupuolittain Pääskyvuoren koealalla vuonna 2018.
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Vuonna 2019 rapujen kokonaismäärä ja yksik-
kösaalis kohosivat korkeimmiksi (Kaavio 11). 
Kokonaissaalis oli 49 rapua ja yksikkösaalis 2,4 
rapua mertayötä kohden. Koiraita oli saaliista 
31 yksilöä (65 %) ja naaraita 17 yksilöä (35 %) 
(Kaavio 14). Rapujen keskipituus oli 99,4 mm ja 
yli 100 mm osuus 54 %. Naaraiden osuus saa-
liista oli korkein ja toisaalta yli 100 mm osuus 
pienin kolmen seurantavuoden aikana. Tämä 
osaltaan osoittaa, että rapukanta Jaaninojassa 
Pääskyvuoren alueella on elinvoimainen ja li-
sääntymiskykyinen. Alueella havaittiin myös hy-

Kaavio 14. Rapusaaliin pituusjakauma sukupuolittain Pääskyvuoren koealalla vuonna 2019.

vin pieniä rapuja sähkökoekalastusten ja poh-
jaeläinnäytteenoton yhteydessä (Kuvat 30 ja 
31). Vuonna 2019 saaliiksi saatiin myös koko 
koeravustuksien suurin yksilö, 149 mm koirasra-
pu (Kuva 30). Ravut olivat hyväkuntoisia ja sak-
sia ei puuttunut yhdeltäkään yksilöltä. Viidellä 
naaraalla oli kehittyneet limarauhaset. 

Pääskyvuoren alueella puuston varjostus on 
runsaampaa ja purossa on kiviainesta runsaam-
min kuin muualla, mikä luo hyvät elinolosuhteet 
ravuille.

Kuva 30. Vasen: Turun AMK:n opiskelijoiden toteuttamassa pohjaeläinnäytteenotossa saatiin yksi hyvin pieni, noin 5 mm 
mittainen ravunpoikanen vuonna 2015. Tämä osaltaan osoittaa, että rapujen lisääntyminen onnistuu Jaaninojalla. 
Oikea: Suuri koirasrapu.
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Kuva 31. Jaaninojalta saatiin saaliiksi yksittäisiä pieniä rapuja myös sähkökoekalastuksien yhteydessä. 
Oikea: Etenkin pienet rapuyksilöt olivat usein voimakkaan sinertäviä. Tämä voi olla sopeuma uomien savipohjiin.
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4.4 Pohjaeläimistö
Jaaninojalta otetuista pohjaeläinnäytteistä löy-
dettiin 13–25 pohjaeläintaksonia. Suurin takso-
nimäärä havaittiin Biolaakson näytteenottopai-
kalta vuonna 2019 otetusta näytteestä, peräti 25 
eri taksonia. Erikoista kyllä, myös pienin havait-
tu taksonimäärä havaittiin Biolaaksosta vuonna 
2017 otetusta näytteestä, ainoastaan 13 takso-
nia (Kaavio 15). Näissä näytteistä tavatuissa yk-
silömäärissä oli myös huomattava ero, vuoden 
2017 näytteessä oli 891 yksilöä ja vuoden 2019 
näytteessä 2874 pohjaeläinyksilöä. Kaikki näyt-
teet huomioiden Jaaninojalta havaittiin yhteen-
sä 29 eri taksonia. 

Molempina vuosina Jaaninojan selkeästi run-
sain eläinryhmä oli vesisiira (Asellus aquaticus). 
Vuonna 2017 vesisiiroja tavattiin 1783 yksilöä ja 
ne muodostivat 71 % kaikista näytteissä havai-
tuista pohjaeläimistä. Muita runsaampia eläin-
ryhmiä olivat siiviläsirvikkäät (Hydropsyche sp.) 
ja isosilmäsukeltajasurviaiset (Baetis sp.). Vuo-
den 2019 näytteissä vesisiiroja oli 57 % (3462 
yks.) kaikista eläimistä. Näistä peräti 2062 yk-
silöä tavattiin Biolaaksosta otetusta näytteestä. 
Vuonna 2019 myös siiviläsirvikkäiden (Hydrop-
syche sp.) määrät ja limakotiloiden (Lymnaea 
sp.) määrät olivat korkeita. 

Suurimmat yksilömäärät tavattiin Kuralasta 
(2438 yks.) ja Biolaaksosta (2874 yks.) otetuis-
ta näytteistä. Tämä oli merkittävästi enemmän 
kuin vuonna 2017 vastaavissa paikoissa. Sen 
sijaan Pääskyvuoren näytteissä ei ollut merkit-
tävää eroa yksilömäärissä vuosien välillä. Pääs-
kyvuoressa havaittiin pienimmät yksilö- ja takso-
nimäärät sekä vuonna 2017 että 2019. Toisaalta 
Pääskyvuoren HBI-indeksien perusteella luon-
nontila on paikalla vähiten muuttunut ja ekolo-
ginen tila näin paras. 

Myös Jaaninojan näytteille laskettiin Hilsenhoffin 
bioottinen indeksi (HBI). Indeksi on kuvattu tar-
kemmin kohdassa 3.4. Jaaninojan lajisto oli 
varsin monipuolinen ja näytteistä tavattiin sekä 
huonolle veden laadulle hyvin sietokykyisiä la-
jeja, kuten harvasukasmatoja (sietoarvo 10) että 
huonolle veden laadulle hyvin herkkiä lajeja, esi-
merkiksi koskisirvikkäitä (Rhyacohila sp.) ja kos-
kikorentoja (Nemoura sp.)  (sietoarvo 1). Näiden 
taksonien määrä oli kaikissa kohteissa kuiten-
kin vähäinen, mikä ilmentää myös muuttunutta 
ekologista tilaa ja veden laatua. Ekologisen ti-
lan indeksit vaihtelivat Jaaninojan näytteenotto-
paikoilla 6,2–7,5 välillä (Taulukko 4, Kaavio 15).

Taulukko 4. Jaaninojan pohjaeläintaksonien taksoni- ja yksilömäärät sekä Hilsenhoffin HBI-indeksit eri kohteissa. Indeksin 
tulkinta: 0–4,5 lähes luonnontilainen, 4,51–6,5 vähän, 6,51–8,5 kohtalaisesti ja 8,51–10,0 suuresti muuttunut.
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Vuoden 2017 näytteenoton perusteella ekologi-
nen tila oli paras Pääskyvuoren näytteenotto-
paikalla ja eniten muuttunut Kuralan koskialu-
een näytteenottopaikalla. Luonnontila on koko 
Jaaninojalla indeksin perusteella kohtalaises-
ti muuttunut.

Indeksin perusteella ekologinen tila oli myös 
vuonna 2019 paras Pääskyvuoren näytteenotto-

Kaavio 15. Pohjaeläimien taksoni- ja yksilömäärät sekä HBI-indeksit eri näytteenottopaikoilla vuosina 2017 ja 2019.

paikalla. Luonnontila oli puolestaan eniten muut-
tunut Biolaakson näytteenottopaikalla, vaikka 
sieltä saatiin kaikista näytteistä suurin yksilö- 
sekä taksonimäärä (Taulukko 4, Kaavio 15). 
Myös vuonna 2019 luonnontila oli indeksin pe-
rusteella kohtalaisesti muuttunut koko Jaanino-
jassa. Huomionarvoista on Kuralan ja Biolaak-
son näytteissä havaittu suuri ero yksilömäärissä 
vuosien 2017 ja 2019 välillä. 
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4.5 Johtopäätökset
Kalasto

Jaaninojalla tavattiin seurannan aikana perä-
ti 10 eri kalalajia. Purolla on selvästi merkitys-
tä kevätkutuisten kalojen kuten eri särkikalo-
jen ja ahvenen kutualueena. Luultavasti kaloja 
nousee kutemaan Jaaninojaan Aurajoesta, jos-
ta on esteetön yhteys aivan puron latvoille as-
ti. Kuninkojan tapaan lajimäärä pienenee puron 
latvoilla. Tätä selittänee ajoittain hyvin alhaiset 
virtaamat sekä paikoittain erittäin runsas vesi-
kasvillisuus, joka tukkii uomaa ja rajoittaa kalo-
jen liikkumista. Myös varjostuksen puuttuminen 
vaikuttanee esimerkiksi kivennuoliaisen esiinty-
miseen. Muiden kartoitusten yhteydessä näh-
tiin pariin otteeseen puron yläosilla (Biolaakso, 
Laukkavuori) isoja särkikaloja ja ahvenia. Yh-
dellä kertaa suurikokoisia (200–400 g) särkiä ja 
turpia oli usean kymmenen yksilön muodostama 
parvi, joka ruokaili aktiivisesti Biolaakson puis-
toalueella. Puron alaosalta löytyy matalien voi-
makkaasti virtaavien osuuksien lisäksi syvem-
piä hidasvirtaisia alueita, jotka ovat särkikalojen 
suosiossa. 

Kaikilla koealoilla yksilötiheydet olivat suurim-
pia vuoden 2018 koekalastuksissa. Tämä selit-
tyy 0+ -ikäisten ahvenien suurilla määrillä. Ahve-
nia tavattiin kaikilla koealoilla ja paikoin niitä oli 
erittäin runsaasti. Ilmeisesti kesän 2018 ennä-
tyslämpimät säät suosivat ahvenen lisääntymis-
tä ja poikasten kasvua ja selviytymistä. Poikas-
ten lisäksi saatiin saaliiksi myös jonkin verran 
isompia ahvenia, joten luultavasti niitä elää pu-
rossa ympäri vuoden. Sen sijaan isoista hauista 
ei tehty havaintoja, mikä viittaa siihen, että hau-
et käyttävät puroa vain lisääntymisalueena. Toki 
isot hauet voivat myös viihtyä puron alaosan hi-
dasvirtaisilla alueilla, joita ei koekalastettu. Huo-
mionarvoista on, että vuonna 2019 Biolaakson 
koealalta ei saatu ainuttakaan kalaa, eikä niis-
tä myöskään tehty näköhavaintoja. Biolaakson 
alempaa koealaa ei pystytty kalastamaan erit-
täin runsaan vesikasvillisuuden vuoksi. Syitä ka-
lojen puuttumiseen voi vain arvailla, mutta syynä 
voi olla esimerkiksi jonkinlainen päästö. Pienikin 
päästö voi muuttaa merkittävästi puron veden-
laatua ja vaikuttaa eliöstöön (Kuva 32). Toisaal-
ta paikalla ei havaittu muutoksia pohjaeläimis-
tössä. 

Kuva 32. Seurannan yhteydessä havaittiin päästö Jaanino-
jaan 19.10.2018. Syyksi paljastui maalämpökaivojen pora-
uksesta syntyvät vedet, jotka vastoin ohjeistuksia purkautui-
vat hulevesiverkon kautta Jaaninojan latvoille Biolaaksossa.

Seurannan perusteella voidaan sanoa taimenen 
lisääntyneen Jaaninojassa vuosina 2016–2018. 
Taimenen 0+ -ikäisiä poikasia saatiin saaliiksi 
kaikilta koealoilta lukuun ottamatta ”Pääsky-
vuori, ylä” koealaa, joka kalastettiin ainoastaan 
vuonna 2017. Vuonna 2018 poikasia ei myös-
kään saatu kuin kahdelta koealalta. Nämä koe-
alat ovat voimakkaimmin virtaavia ja niissä on 
suojaavaa puustoa, joten syynä saattaa olla 
kesän 2018 helteet, joiden seurauksena veden 
lämpötila on saattanut osalla kohteista nousta 
liian korkeaksi. Vanhempia (yli 1 v) ikäisiä tai-
menia saatiin seurannassa ainoastaan viisi mu-
kaan lukien vuonna 2016 tehdyt koekalastukset 
Pääskyvuoren koealalla (Kaavio 33). Tämä viit-
taa siihen, että kalat joko vaeltavat alavirtaan, 
eivät selviä purossa enää ensimmäisen elinvuo-
den jälkeen tai vain viihtyvät syvemmillä alueil-
la, joita ei koekalastettu. Jaaninoja on paikoin 
hyvin hidasvirtainen ja matala, ja voikin olla, et-
tä talviset olosuhteet voivat rajoittaa taimenen 
selviämistä. Lisäksi purolla tehty jatkuvatoimi-
nen vedenlaadun seuranta on myös osoittanut, 
että puroon kohdistuu vedenlaatua merkittäväs-
ti muuttavia päästöjä, jotka saattavat hyvinkin 
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rajoittaa muutoksille herkkien taimenien esiin-
tymistä. Jaaninojalla on myös säännöllises-
ti havaittu onkijoita, jotka voivat saada saaliik-
si 1+ -ikäisiä taimenia.

Seurannan perusteella voidaan todeta, että 
vaikka taimen lisääntyy Jaaninojassa on poi-
kastuotanto varsin heikkoa. Vedenlaadussa 
tapahtuvien muutosten ja muiden yllä mainit-
tujen tekijöiden lisäksi voi tämä johtua soveli-
aiden kutupaikkojen vähyydestä. Virtaamaltaan 
ja pohja-ainekseltaan sopivia kutusoraikkoja ei 
käytännössä ole ja onkin hieman yllättävää, et-
tä lisääntyminen onnistuu edes jossain määrin. 
Jaaninojalla on tehty 1990-luvun lopussa kun-

Kaavio 16. Jaaninojalta vuosina 2016–2019 saaliiksi saatujen taimenien pituudet. Kuvasta käy selvästi ilmi, että valtaosa 
havaituista taimenista on 0+ -vuotiaita.

nostuksia, mutta näiden jäljiltä ei juuri ole soraa 
enää nähtävissä. Vuonna 2014 Valonian kun-
nostuksissa tehdyt soraikot ovat pahoin lietty-
neitä ja levättyvät kesäkaudella varjostuksen 
puuttuessa. Paikoin uomassa on tarvetta myös 
runsaalle kiviaineksen lisäämiselle poikasille so-
veltuvien suojapaikkojen luomiseksi. Lisäksi ai-
emmissa kunnostuksissa tehdyt liejukuopat oli-
si syytä tyhjentää. Etenkin uoman yläosalle olisi 
tärkeää myös lisätä varjostusta puita ja pensai-
ta istuttamalla. Kutupaikkojen heikkolaatuisuu-
den ja uomaan kohdistuvien paineiden vuoksi 
voitaneen olettaa, että puroon pumpattava poh-
javesi on nykyisellään elinehto taimenen esiin-
tymiselle.

Ravut

Tulosten perusteella Jaaninojan ala- ja keski-
osilla elää elinvoimainen jokirapukanta Littois-
tentiestä Kohmoon ulottuvalla alueella. Näyttäisi 
siltä, että ravut viihtyvät Jaaninojassa erityises-
ti kunnostetuilla alueilla, sillä Pääskyvuorenrin-
teen alueella raputiheydet olivat korkeimmillaan 
kunnostetuilla virtapaikoilla, ja myös Kuralan/
Kohmon alueella kaikki ravut saatiin alueilta, 
joissa uomaan on lisätty kiviainesta. Seurannan 
perusteella rapukannan kokojakauma on nor-
maali ja seurannan aikana tavattiin myös usei-
ta pieniä rapuja. Tämä osaltaan osoittaa, että 
rapukanta on elinvoimainen ja lisääntyy luon-
nollisesti. 

Jaaninojalla ravustuksien saaliissa ei ollut mer-
kittäviä eroja vuosien välillä Kuninkojan tapaan, 
eli näyttäisi siltä, että Jaaninojaan ei ole tällä 
ajanjaksolla kohdistunut päästöjä, jotka olisivat 
heikentäneet rapujen elinoloja tai aiheuttaneet 
merkittäviä kuolemia. Vedenlaadun mittauksi-
en perusteella myöskään Jaaninojan ja Kunin-
kojan veden lämpötiloissa ei havaittu merkittä-
viä eroja. 

Seurannan perustella on mahdotonta sanoa 
varmaksi, miksi rapuja ei elä Littoistentiestä 
ylävirtaan jäävällä alueella. Syynä voi olla riit-
tävien suojapaikkojen tai varjostuksen puut-
tuminen. Jaaninojan yläosalla on tehty myös 
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kunnostuksia, mutta voi olla, että alueen virtaa-
mat ovat alivirtaamalla liian alhaisia, jotta ravut 
siellä viihtyisivät. Veden lämpötiloissa ei ollut 
suuria eroja puron eri osien välillä. Sen sijaan 
Jaaninojan alaosalla havaitut alhaiset kesäai-
kaiset happipitoisuudet voivat rajoittaa rapujen 
esiintymistä. Kuninkojan tapaan suurin uhka ra-
pukannalle ovat puroon kohdistuvat vedenlaa-
tua heikentävät päästöt. Lisäksi kantaa uhkaa 
rapuruton leviäminen vesistöön esimerkiksi ka-
lastajien välineiden mukana. Rapujen elinolo-
ja olisi mahdollista parantaa ja esiintymisaluet-
ta laajentaa kunnostuksien avulla. Nykyisellään 
uomassa on vain vähän kiviainesta. Jaanino-
jalla olisi myös mahdollista tehdä pienimuo-
toinen siirtoistutuskokeilu, jossa rapuja siirret-
täisiin Pääskyvuoren alueelta puron yläosalle. 
Näin nähtäisiin selviävätkö ravut siellä ja joh-
tuuko niiden puuttuminen yksinkertaisesti siitä, 
että ne eivät ole päässeet leviämään alueelle 
alavirrasta.  

Pohjaeläimistö

Jaaninojan pohjaeläimistö ei merkittävästi eroa 
Kuninkojan pohjaeläimistöstä. Keskimäärin yk-
silötiheydet ovat Jaaninojalla hieman korkeam-
pia. Kuninkojan tapaan Jaaninojasta havaittiin 
erittäin sietokykyisiä, mutta myös vaateliaampia 
lajeja. Silmiinpistävää Jaaninojalla on vesisiiro-
jen suuri osuus kokonaisyksilömäärästä. Vesi-
siirojen runsautta vuonna 2019 voinee selittää 
korkeammat veden lämpötilat, sillä korkeammis-
sa lämpötiloissa siirat kehittyvät nopeammin su-
kukypsiksi. Erikoista on myös, että Biolaakson 
näytepisteellä havaittiin sekä pienin (13) että 
suurin (25) taksonimäärä. Myös Kuralan näyte-
pisteellä havaittiin merkittävä ero yksilö- ja tak-
sonimäärässä vuosien 2017 ja 2019 välillä. Vas-
taavasti Pääskyvuoressa eroa ei vuosien välillä 
juurikaan havaittu. Suurta eroa vuosien välillä 
selittänee korkeat lämpötilat, josta tietyt lajit ovat 
kenties hyötyneet. Tätä tukee se, että runsau-
det ovat korkeampia paikoilla, joissa varjostus 
on vähäistä. Täysin samanlainen ilmiö on näh-
tävissä Kuninkojan rautatiesillan näytteenotto-
pisteen tuloksissa. 

HBI-indeksin mukaan Jaaninojalla paras ekolo-
ginen tila on Pääskyvuoren näytteenottopisteel-
lä. Näytepiste sijaitsee kunnostetulla koskialu-
eella, jossa uomassa on suhteellisen runsaasti 
eri kokoista kiviainesta ja vesisammalia. Paikalla 

on myös selkeästi eniten varjostusta ja puustoa, 
jonka ansiosta uomaan päätyy monille pohja-
eläimille elintärkeää lehti- ja muuta kasviaines-
ta. 

Pohjaeläimet ovat hyviä indikaattoreita veden-
laadussa tapahtuville vaihteluille ja Jaaninojan 
lajistossa näkyykin varmasti sinne pumpatun 
pohjaveden vaikutus. Luultavasti useat vaateli-
aammat lajit eivät pystyisi elämään purossa, jos 
virtaama koostuisi ainoastaan uomaan päätyvis-
tä valuma- ja hulevesistä. Myös pohjaeläinten 
näkökulmasta olisi Jaaninojan ala- ja yläosal-
le tärkeää lisätä uomaa varjostavia pensaita ja 
puita. Ne parantaisivat kaikkien eliöiden elinolo-
ja ja laajentaisivat niiden elinoloja. Myös pohja-
eläimet hyötyisivät virtavesikunnostuksista, jos-
sa uomaan lisättäisiin sora, kivi- ja puuainesta.  
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5 Yhteenveto
Vuosina 2017–2019 tehdyt ekologiset seu-
rannat osoittavat, että Turun kaupunkipurois-
sa elää monimuotoinen vesieliöstö ja että pu-
roilla on merkitystä jopa uhanalaisten lajien, 
kuten taimenen ja jokiravun elinalueina. Seu-
rannan perusteella voidaan kuitenkin myös to-
deta, että purojen tila on vähän tai kohtalaisesti 
muuttunut ja vesistöjen vedenlaatu ja muut nii-
hin kohdistuvat paineet rajoittavat jossain mää-
rin eliöiden esiintymistä ja lisääntymistä. On 
myös tärkeää muistaa, että purovarret toimivat 
tärkeinä elinympäristöinä ja kulkureitteinä mo-
nille kaupunkialueella eläville nisäkkäille ja lin-
nuille. Ne muodostavat ns. ekologisia käytäviä, 
jotka mahdollistavat eliöiden liikkumisen uusil-
le alueille ja niiden välillä tiuhaan rakennetulla 
kaupunkialueella. Kaupunkipuroilla on tutkitus-
ti merkitystä myös virkistysalueina lähiasukkail-
le ja muille kaupunkilaisille. Tämän vuoksi onkin 
tärkeää, että purot huomioidaan niiden lähialu-
eiden maankäytön suunnittelussa.

Onnistuneella suunnittelulla ja kunnostuksien 
avulla puroista olisi mahdollista kehittää entis-
täkin tärkeämpiä elinympäristöjä useille vesieli-
öille. Kaupunkipuroissa on niiden helpon saa-
vutettavuuden vuoksi mahdollista toteuttaa 
suhteellisen pienin kustannuksin kunnostustoi-

Taulukko 5. Yhteenvetotaulukko Turun kaupunkipuroilla tehtyjen seurantojen pohjalta.

menpiteitä, joiden avulla voidaan saada aikaan 
merkittäviä parannuksia eliöstön elinoloissa. 
Talkookunnostukset lisäävät myös paikallisten 
asukkaiden tietoisuutta kaupunkipurojen ole-
massaolosta ja niiden merkityksestä vesieliös-
tölle. Tämän ovat osoittaneet kokemukset muis-
ta kaupungeista. Esimerkiksi Helsingissä on 
talkookunnostuksien avulla saatu parannettua 
merkittävästi taimenen lisääntymis- ja elinalu-
eita useissa puroissa. Taimen on saatu myös 
palautettua puroihin, joista se oli aiemmin hä-
vinnyt. Tehdyt kunnostukset parantavat myös 
useiden muiden lajien elinolosuhteita ja lisää-
vät kaupunkiympäristön viihtyisyyttä. 

Myös Turun kaupunkipuroilla olisi kunnostusten 
avulla mahdollista saada aikaan parannuksia 
niiden ekologisessa tilassa sekä vedenlaadus-
sa. Esimerkiksi eroosiosuojauksien avulla voitai-
siin vähentää puroihin päätyvää kiintoainekuor-
mitusta. Lisäksi erilaisten luonnonmukaisten 
hulevesiratkaisujen avulla voitaisiin tasata vir-
taamavaihteluita ja vähentää kuormitusta, mutta 
myös lisätä puroympäristöjen monimuotoisuut-
ta. Tietoisuuden lisääntyminen todennäköisesti 
vähentäisi uomaan päätyviä päästöjä ja roskaa-
mista, ja kansalaishavaintojen avulla voitaisiin 
saada lisätietoa yllättävistä päästöistä ja niiden 
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ajoittumisesta. Turun kaupunkipurojen ranta-
alueet ovat pääosin kaupungin omistamia, joten 
lupa-asiat eivät ole este kunnostustoiminnalle. 
Kuninkoja ja Jaaninoja ovat kuitenkin merkit-
tävä osa kaupungin hulevesiverkostoa, jonka 
vuoksi kunnostuksien toteutus vaatii suunnitte-
lua mm. tulvasuojelullisista syistä. Myös maan-
käytön paineet kaupunkialueilla voivat olla este 
purojen kunnostamiselle. Tilanne on kuitenkin 
täysin sama Helsingissä, eikä sieltä saatujen ko-
kemuksien perusteella esimerkiksi tulvasuojelun 
huomioiminen tai rakentaminen ole este onnis-
tuneelle kunnostustoiminnalle, kunhan se huo-
mioidaan maankäytön suunnittelussa ja kaavoi-
tustoiminnassa. 
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