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Yhteinen Eurajoki -hanke vie pienin askelin kohti joen parempaa tilaa
Eurajoen vedenlaatu on viimeisen vuoden aikana ollut kestämättömän huono. Joki on ollut
kesästä 2012 asti käyttökiellossa liian suurten bakteerimäärien vuoksi ja tilanne on estänyt joen
virkistyskäytön ja kasteluvesikäytön. Huonon tilan syynä ovat olleet erityisesti tekniset ongelmat
Euran kunnan ja teollisuuden omistamalla JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamolla. Myös
teollisuus on joutunut ohijuoksuttamaan omia jätevesiään (mm. Lännen tehtaat joulukuussa
2011). Jokivarren asukkaiden ja muiden joen käyttäjien kannalta tilanne on sietämätön. Asukkaat
aktivoituivat syksyllä 2012 JVP-Euran, Jujo Thermal Oy:n ja Ahlström Oy:n
ympäristölupaprosessien yhteydessä ja muodostivat Eurajoki-foorumin. Eurajoen tilan
parantamistyön ja asukkaiden kanssa tehtävän työn tueksi on saatava lisäresursseja.
Asukkaiden ja alueen muiden toimijoiden työryhmä on talven aikana ideoinut ja laatinut
Pyhäjärvi-instituutin asiantuntijoiden johdolla hankkeen, joka on käynnistymässä kesän aikana.
Yhteinen Eurajoki -hanke ei lupaa pelastaa Eurajokea kerralla kuntoon, vaan siinä otetaan
yhdessä pieniä askeleita kohti parempaa Eurajokea. Pyhäjärvi-instituutin lisäksi hankkeessa ovat
toteuttajina JVP-Eura Oy ja Turun yliopiston maisemantutkimuksen oppiaine.
Eurajoen vedenlaadun seurantaa parannetaan asentamalla jokeen automaattisia mittareita. Kun
mittarit saadaan toimimaan luotettavasti, tulokset ovat nähtävissä kartalla Eurajoki.info nimisessä palvelussa, johon hankkeen aikana yhdistyy myös sosiaalisen median elementtejä ja
mm. asukkaiden kokemuksia Eurajoesta. Myös perinteistä vesinäytteillä tapahtuvaa seurantaa
tehostetaan ja tulokset tulevat löytymään netistä. Hanke siis tuottaa lisää tietoa Eurajoen
kuormituksesta ja seurata mahdollisten päästöjen etenemistä joessa.
Hankkeen aikana pyritään varmistamaan Eurajoki-työn pitkäaikaisen suojelutyön koordinaatio ja
rahoituksen jatkuvuus sekä vahvistamaan ja turvaamaan eri toimijoiden vuorovaikutus Eurajokityössä. Työtä tehdään läheisessä yhteistyössä sekä asukkaiden että kuntien ja valtion
ympäristöhallinnon kanssa ja tavoitteena on lisätä myös paikallisten yritysten sitoutumista
Eurajoen suojelutyöhön. Toimia Eurajoen hyväksi on tehty jo pitkään ja monen tahon toimesta,

tehokkaan toiminnan varmistamiseksi on tärkeää varmistaa olemassa olevien tietolähteiden ja
toimintojen säilyminen ja yhdistyminen toimivaksi kokonaisuudeksi.
Turun yliopiston maisemantutkimuksen oppiaine selvittää hankkeessa ihmisen ja joen välisiä
vuorovaikutuksia haastatteluin, käy läpi Eurajokea koskevaa arkistomateriaalia, selvittää alueen
paikannimiä arkistomateriaalin ja haastattelujen avulla sekä selvittää nimistön suhdetta
Eurajokeen. Maankäytön historiaa jokivarressa tutkitaan vanhan kartta-aineiston avulla. Vanha
kartta-aineiston asemoidaan nykyiseen karttakoordinaatistoon, jonka jälkeen luodaan koko
Eurajokilaakson alueelta eri aikakausilta yhtenäisiä karttaesityksiä. Toimien tavoitteena on
vahvistaa ihmisten ympäristösuhdetta ja paikallista identiteettiä lisäämällä tietoa omasta
lähiympäristöstä, sen ainutlaatuisuudesta ja toisaalta mahdollisuuksista sekä tutkimustiedon
keräämisen yhteydessä että myöhemmin sitä esittämällä.
Varsinais-Suomen ELY-keskus rahoittaa hanketta Länsi-Suomen EAKR-varoista.
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