Paimionjoen

kalataloudellinen kehittämishanke
PAIMIONJOKI
Paimionjoki on suurin Saaristomereen
laskeva joki. Se saa alkunsa Somerolta ja
virtaa Kosken, Marttilan, Tarvasjoen ja
Liedon kuntien kautta laskien Saaristomereen Paimionlahdella. Joen kokonaispituus
on noin 110 kilometriä latvaosan järviketju
mukaan lukien ja valuma-alueen pinta-ala
1092 neliökilometriä.
Joessa on viisi merkittävää säännöstelypatoa. Someron Pitkäjärven luusuassa sijaitsevalla Hovirinnankosken padolla Turun
kaupungin vesilaitos säännöstelee Paimionjoen latvajärviä. Koskella sijaitsevan
Karjakosken padon vaikutus ulottuu 13
kilometriä ylävirtaan. Tarvasjoen Juvankosken voimalaitospato allastaa jokea
puolestaan 11 kilometrin matkalta. Vuonna
1921 valmistunut Juntolan ja vuonna 1935
valmistunut Askalan voimalaitospadot ovat
Paimionjoen alimmat padot.
Paimionjoki tunnettiin aikoinaan lohijokena.
Monet myllypadot ja 1900-luvun alkupuolella rakennetut voimalapadot ovat sittemmin
estäneet lohikalojen luontaisen lisääntymisen. Vielä Askalan voimalaitospadon rakentamisen jälkeisinä vuosina tiedetään
merilohen nousseen Askalan alapuoliselle
jokialueelle.

Saaristomereen tehtävien kalaistutusten
ansiosta Paimionjoen alajuoksulla tavataan
nykyisinkin merestä jokeen nousevia vaelluskaloja. Kalojen nousu on mahdollista
noin 12 kilometriä ylävirtaan, Askalan
voimalaitospadolle saakka.

KALATALOUDELLINEN KEHITTÄMISHANKE
Kalastus on näkyvä osa Paimionjoen alajuoksun virkistyskäyttöä. Kalastus keskittyy
merestä jokeen nousevien merilohien, meritaimenten ja vaellussiian pyyntiin. Etenkin
loppysyksyllä, loka-marraskuulla tapahtuva
vaellussiian verkkokalastus jokialueella on
kalastajien suosiossa.
Paimionselän kalastusalueen käynnistämällä hankkella pyritään edistämään
Paimionjoen ja Paimionlahden ammatti- ja
vapaa-ajankalastusta.
Jokialueen vesialueomistuksen pirstoutuneisuus ja tätä nykyä varsin sekavat kalastusolot pyritään muuttamaan perustamalla
kalastusseura, joka huolehtii kalakantojen
hoidosta ja kalastuksen järjestämisestä.
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Kalakantojen hoidossa pyritään lisäämään
vuosittain Paimionjokeen kudulle nousevien
meritaimenten ja vaellussiian määriä.
Keinona tähän on joesta pyydettyjen
emokalojen jälkeläisten käyttö istutustoiminnassa. Tällä uskotaan olevan myönteistä
vaikutusta Paimionjokeen leimautuvan meritaimen- ja siikakannan muodostumiselle.
Kalastotutkimuksilla kartoitetaan joen alajuoksun ja sen sivuhaarojen nykyistä kalastoa. Erityisesti panostetaan koko LounaisSuomen oloissa harvinaisen purotaimenen
tutkimuksiin Karhunojassa, Paimionjoen
pienessä sivuhaarassa. Arvokkaan purotaimenkannan säilyttämiseksi laaditaan
vesistökunnostussuunnitelma, jonka mukaisilla toimenpiteillä voidaan turvata kannan säilyminen elinvoimaisena.
Hankkeen avulla luodaan myös valmiit
toimintatavat kalastuksen järjestämisen ja
kalavedenhoidon toteuttamiseen tulevaisuudessa niissä puitteissa, joissa kalastusalueen, vesialueen omistajien ja muiden
toimijoiden resurssit mahdollistavat.
Muina osa-alueina hankkeen toteutuksessa
ovat Paimionjoen ja Paimionlahden kalastusperinteen tallentaminen sekä joen virkistyskäytön suunnittelu.

