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Elinympäristöjen jatkumoa
Maisemaa halkovilla jokireiteillä on aina ollut suuri merkitys ihmiselle. Asutus on levinnyt jokivarsia pitkin, joet ovat
tuoneet elantoa ja toimineet kulkureitteinä. Jokireitit ovat
myös luonnontalouden ja monimuotoisuuden kannalta hyvin
arvokkaita.
Jokireitti käsittää virtavesijatkumon, joka laajimmillaan
ulottuu latvavesiltä aina mereen aukeavaan jokisuistoon
saakka. Laajempiin jokireittijatkumoihin sisältyy hyvin
erikokoisia ja ominaisuuksiltaan erilaisia virtavesiä - noroja,
puroja, erikokoisia jokia, lampia ja pieniä järviä. Paikalliset
maaperätekijät ja maaston muodot vaikuttavat virtavesistön
rakenteeseen ja veden laatuun, kuten humuspitoisuuteen,
happamuuteen ja ravinteisuuteen.
Satakunnalle luonteenomaisia ovat niukkajärviset jokireitit,
joissa runsas tulviminen on luonteenomaista. Kokemäenjoen, Satakunnan ikiaikaisen valtaväylän, vesistöalue on Suomen neljänneksi suurin. Sen suisto on Pohjoismaiden suurin
suistoalue ja erittäin merkittävä muuttolintujen levähdysalue. Jokireittien varren maisemat ovat vaihtelevia ja monimuotoisia.
Virtavesien kooltaan ja virtaamaltaan erilaisissa uomissa,
suistoissa, luusuoissa ja ranta-alueilla on hyvin monenlaisia
elinympäristöjä ja näihin olosuhteisiin sopeutunutta eliöstöä.
Luonteenomaista lajistoa ovat vesikasveihin ja kiviin kiinnittyneet pohjalevät. Sorapohjilla viihtyvät uposlehtiset
kasvit. Hitaasti virtaavien suvantojen jokiosuuksilla kasvilli-

suus muistuttaa järvien rantakasvillisuutta. Virtavesien
sammallajisto ja pohjaeläimistö on runsainta ja monimuotoisinta koskipaikoissa. Suurten jokien suistoalueet ovat linnuston ja kalaston kannalta merkittäviä.

Tilan parantaminen yhteinen haaste
Satakunnan jokilaaksot ovat olleet pitkään ihmisen asuttamia. Jokireittien luonnontila onkin heikentynyt merkittävästi
vesirakentamisen, säännöstelyn ja valuma-alueiden maankäytön, kuten maa- ja metsätalouden, turpeenoton, asutuksen ja teollisuuden aiheuttaman kuormituksen takia. Luontainen virtaama ja tulvarytmi ovat muuttuneet ja kalannousu
jokiin on estynyt. Latvavesien pienvedet ja joet ovat kärsineet maa- ja metsätalousalueiden kuivatuksista ja metsätaloustoimista.
Luonnontilaiset jokireitit ovat olleet tärkeitä nahkiaisen ja
lohikalojen, kuten siian, lohen ja taimenen nousureittejä ja
lisääntymis- ja kasvualueita. Satakunnassa on meneillään
useita virtavesikunnostushankkeita, joilla pyritään parantamaan kalojen elinmahdollisuuksia ja vähentämään säännöstelystä aiheutuvia haittoja.
Jokivesistöjen ja niiden eliöstön tilan parantaminen edellyttää valuma-alueiden maankäytön vesiensuojelun ja pienvesien turvaamisen tehostamista. Yhdyskuntien ja teollisuuden kuormitusta on saatu vähennettyä, mutta erityisesti maaja metsätalouden hajakuormituksen vähentämisessä on edelleen haastetta. Vesien ekologista tilan parantamiseksi on
laadittu alueellinen vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma, joista saa tietoa ELY-keskuksesta.

