
 

   

VIRKISTYSKÄYTTÖKYSELYN RAPORTTI    26.1.2022 

Eurajoen virkistyskäyttökysely      
Eurajoen virkistyskäytön edistäminen on yksi JOKIohjelman tavoitteista. JOKIohjelma tukee 
toiminnassaan virkistyskäyttöinfran kehittämistä ja alueen virkistyskäyttöarvon lisäämistä pai-
kallisten asukkaiden ja luontomatkailun tueksi. Jotta saadaan tietoa toiveista ja tarpeista suun-
niteltiin yhteistyössä JOKIohjelman, Euran Kanoottiklubin, Eurajoen vesiensuojeluyhdistyksen 
ja Pyhäjärviseudun perhokalastajien kanssa Eurajoen virkistyskäyttöön liittyvä kysely kesällä 
2021.  

Kyselyllä haluttiin selvittää, miten asukkaat ja joen käyttäjät kokevat Eurajoen, mitä jokivar-
resta puuttuu ja onko joen virkistyskäyttö tällä hetkellä mahdollista. Lisäksi toivottiin kehittä-
misideoita ja -kohteita. Kyselyyn saatiin vastauksia 63 kpl. Vastaajista 64% oli Eurasta ja 23% 
Eurajoelta. 13% asuinpaikka oli muu ja virkistyskäyttöä tehtiin esim. mökkiasukkaana tai ret-
keilijänäkökulmasta. Kyselyn kysymykset ja vastaukset on koottu tähän raporttiin. Kyselyn vas-
taukset tuodaan kuntien ja muiden toimijoiden tietoon ja otetaan huomioon JOKIohjelman 
toimintaa suunniteltaessa. 

1. Miten tällä hetkellä virkistyskäyttö Eurajoessa ja sen rannoilla onnistuu? 
Kysymyksellä haluttiin selvittää, miten vastaajat kokevat virkistyskäytön onnistuvan. Vaihto-
ehtoihin oli kerätty yleisimmät virkistyskäyttötavat jokivarressa. Asteikko vastauksissa oli erin-
omaisesta täysin mahdottomaan. En osaa sanoa –vastauksia tuli jokaiseen kysymykseen 10-
30%, mikä kertoi siitä, että vastaajien kiinnostus eri toimintoihin vaihteli ja välttämättä ei ollut 
kokemusta toisenlaisesta näkökulmasta.  

N. 70% vastaajista oli sitä mieltä, että ulkoilu ja retkeily jokivarressa onnistuu heikosti. Pyöräi-
lyn osalta joen saavutettavuus koettiin heikoksi 46%:n osalta, mutta melomismahdollisuudet 
koettiin ihan hyviksi tai erinomaisiksi 61%:n osalta. Joen äärelle päästiin ja ei päästy – n. 42% 
vastaajista saavutti joen ja 52% ei. Tähän kysymykseen saatiin vähiten ”en osaa sanoa” –vas-
tauksia. 73% vastaajista viihtyi joen äärellä, joten vähän suoraviivaisena johtopäätöksenä voi-
daan arvioida, että joki koetaan tärkeäksi ja sen ääreen halutaan päästä. Kalastusmahdolli-
suuksista löytyvästä tiedosta kysyttäessä n. 40% vastaajista ei selvästi harrastanut kalastusta 
ja ei osannut sanoa tiedon riittävyydestä. Kalastusta harrastavista suurin osa koki tiedonsaan-
nin heikoksi.  

 



 

   

2. Löytyykö Eurajokivarresta esteettömiä paikkoja, missä joen äärelle pääsee? Missä ovat par-
haat paikat? 

Esteettömiä paikkoja koettiin jokivarressa olevan vähän. Varsinaisia esteettömiä paikkoja 
epäiltiin monessa vastauksessa olevan ollenkaan. Parhaiten jokivarteen ja joen äärelle vas-
tauksien perusteella pääsee:  

- Kauttuan Alisenkosken parkkipaikka ja Jokisauna (retkeilypöytä) 
- Nohkolan silta 
- Tammensilta 
- Myllysilta 
- Euran keskusta 
- Mäkelän ranta 
- Euran Kanoottiklubin ranta (ei yleisessä käytössä) ja järvivaja 
- Faltunkoski (pysäköintipaikka ja matonpesupaikka) 
- Tiironkoski 
- Saharinkoski (retkeilypöydät ja laavu) 
- Panelian rivimylly 
- Panelian matonpesupaikka 
- Kohnan lenkki 
- Vuojoki 
- Euran kirkkosilta 

Esteettömien paikkojen lisääminen koettiin tärkeäksi monessa vastauksessa. Silloille pääsee, 
mutta niissä ei välttämättä ole penkkejä tai sellaisia rakenteita, joissa voisi viettää aikaa. Lisää 
sellaisia paikkoja kaivataan, joista voisi päästä esteettömästi esim. rantaan saakka. Lisäksi 
eaim. matonpesupaikkojen ja parkkipaikkojen pusikoituminen koettiin rajoittavaksi tekijäksi 
sille, että joki näkyisi esteettömästi saavutettavilta yleisiltä paikoilta.  

3. Mikä Eurajoen virkistyskäytössä on tehty onnistuneesti ja saa hymyn huulille? 
Kyselyyn vastanneiden kesken hymyn huulille nostivat tietyt kauniit paikat, joissa joki on hyvin 
saavutettavissa. Vastausten joukosta on poistettu kehityskohteet ja niitä on kerätty erikseen 
kohdassa viisi. Erikseen oli mainittuna: Kauttuankoski, Alinenkoski, Pappilankoski, Panelian ri-
vimylly, Irjanteen kirkon ja sahan alueet, Saharinkosken kyläyhdistyksen laavu, Sepänkuja ja 
Jokisauna Kauttualla, Faltunkosken rannat, Vuojoen ja Auvin pyöräilymahdollisuudet, Euran 
keskustan lyhyt kävelyreitti, penkit ja istutukset. Kuudessa vastauksessa hymyä toi Mäkelän 
uimarannan kunnostus ja varustetason parantaminen.  

Vaelluskalojen lisääntymisolojen ja vaellusmahdollisuuksien parantaminen nosti hymyn huu-
lille kahdeksassa vastauksessa.  

Melonta hymyilytti yhtätoista vastaajaa ja erikseen oli mainittu Eurajokimelonta, mikä koettiin 
tärkeäksi tapahtumaksi. Melontainfran lisääminen ja olemassaolo (melontalaiturit ja Kanoot-
tiklubin jokivaja) nostettiin esiin ja kiiteltiin mm. Euran Kanoottiklubin välinevuokrausmahdol-
lisuuksia. Myös suppailumahdollisuudet nostettiin esille yhtenä harrastusmuotona.  

Yritysten esiintulo sekä yhteistyön lisääntyminen nostettiin myös positiivisena asiana muuta-
massa kommentissa. Vedenlaadun parantamiseksi tehty työ koettiin hyväksi aluksi ja vesien 
koettiin hieman puhdistuneen. ”Yhdistyksen toimintaan liittyvät uutiset aina ilahduttavat: Toi-
voa on!” 



 

   

4. Mitä kaipaat Eurajoen virkistyskäyttöön? 
Virkistyskäyttöä lisäävistä toimenpiteistä eniten toivottiin lisää kävelyreittejä, paikkoja istah-
taa, nuotiopaikkoja ja uimapaikkoja. Lähiretkeilyn ja lähellä sijaitsevien ulkoilukohteiden 
trendi näkyy siis myös kyselyn vastauksissa. Melonta koettiin aiemmassa kysymyksessä, että 
se onnistuu ihan hyvin, mutta sitä parantavia toimenpiteitä olisivat melontalaitureiden lisää-
minen ja melontakartan teko. Myös opaskylttejä toivottiin 23 vastaajan voimin.  

 

5. Ideoita ja ajatuksia Eurajoen virkistyskäytön kehittämiseksi. 
Ideoita ja kehittämisehdotuksia Eurajokivarren virkistyskäytön kehittämiseksi tuli useassakin 
kysymyskohdassa. Tähän on kerätty kehittämisideoita, haaveita ja selkeästi kehityskohteiksi 
koettuja asioita koko kyselystä. Idean perässä suluissa on vastausten lukumäärä, mikäli sa-
maa asiaa on ehdotettu useammassa vastauksessa: 

Kalastus 
- Mahdollisuus perhokalastukseen 
- Kalastusmahdollisuuksien parantaminen (4) 
- Patojen purku ja kalojen nousun mahdollistaminen (3) 
- Onkikilpailupaikkojen rakentaminen 
- Koskikunnostukset 
- Ryteikköjen siivoaminen kalastusmahdollisuuksia lisäävästi 
- Vaelluskalakannan elvytys 
- Tiedon lisääminen rajoituksista, ajankohdista, paikoista (4) 
- Opastettuja kalastusretkiä 
- Ahvenkannan vahvistaminen 

Pyöräily 
- Rannassa kulkeva pyörätie Kauttualta Euraan suojavyöhykkeelle (2) 
- Pyöräilyreitti jokivartta pitkin (2) 
- Fatbike-pyöräilyreitin rakentaminen 
- Pyöräilyreitti Eurajoen keskustaan 

Kävely, ulkoilu, retkeily ja yleinen viihtyvyys 
- Jokivartta seuraava kävelytie joka jatkuisi nykyisen kävelytien jatkeena Nohkolan sillan 

luota Urheilukentän luo. 
- Luontopolku/kävelyreitti/rantabulevardi esim. Eura-Kauttua välille (3) 



 

   

- Jokivarren kävelyreittejä Euraan, Kiukaisiin, Paneliaan, Irjanteelle, Eurajoen keskus-
taan ja jokisuistoalueelle (4) 

- Selkeästi opastettu vaellus- tai luontopolku, joka tekee lenkin (vaikka olisikin osin 
muuta kuin jokivartta) ja sen varrelle tulentekopaikka 

- Euran keskustasta kumpaankin suuntaan kevyenliikenteen väylän jatkaminen jokiuo-
maa seuraten niin, että kasvillisuutta ei poisteta (poislukien vieraslajit). 

- Kävelyreittejä Euran urheilukentän läheisyyteen 
- Koskipaikoille katselupaikkoja 
- Keskusta-alueiden kunnostaminen (Euran keskusta, Eurakoski ja Panelia) 
- Euran urheilukeskukselta keskustaan olevan välin kunnostaminen 
- Nuotiopaikkoja välille Eura-Kiukainen 
- Eurajoen keskusta-alueella joen esille tuominen osaksi keskustamaisemaa. Nyt se jää 

huomaamattomaksi pusikoiden ja puiden katveeseen. 
- Eurajoen kirkonkylän keskustaan siistittyä ja viihtyisää paikkaa joen rantaan (3) 
- Eurajoen keskustaan esteetöntä, rauhallista paikkaa, jossa myös liikuntaesteiset pää-

sisivät nauttimaan veden läheisyydestä. 
- Eurajoen keskustaan kävelyreittejä (3) 
- Puustoisten istumapaikojen lisääminen kävelyreittien varrelle 
- Nuotiopaikkoja (3) 
- Laavuja jokivarteen 
- Hammockeille paikkoja 
- Puuceet nuotiopaikkojen ja maihinnousu/vesillelaskupaikkojen läheisyyteen 
- Näköalatorni (2) 
- Jokivarren siivoaminen pusikoista, yleinen siisteys ja heinikoiden siivoaminen (8) 
- Retkeilyalueita Eurajoen puolelle 
- Joen äärelle pääsyä helpottavia rakenteita 
- Euran kirkkosillan viereen pikkupuistoon, ison lepän alle, istumapaikka, jossa voisi le-

vähtää ja kuunnella joen solinaa ja ihailla komeaa kivisiltaa 
- Silloille, jossa liikenne on kielletty voisi rakentaa istuin penkki/penkit 
- Pyhäjärvi-instituutin rannasta Kauttuanlahden Harolan puolelle kulkeva kaarisilta, 

joka yhdistäisi lyhyen luontopolun Harolan luontopolkuun. (2) 
- Kylien kohdilla polut voisivat olla pururatamaista polkua, jolloin lenkkeily ikäihmisiltä-

kin luonnistuisi.  

Uinti 
- Uintipaikan rakentaminen Panelian matonpesupaikan läheisyyteen (kyläsuunnitelma) 

(5) 
- Irjanteen seudulle uimapaikka 
- Euran keskustaan uimapaikka 
- Kuurnamäen sillan pieleen uimapaikka 
- Eurajoen keskustaan uimapaikka 
- Uimapaikkoja kylien yhteisille alueille (Eurajoki) (2) 
- Euran urheilukeskuksen oheen sillan pieleen kunnan maalle ruopattaisiin ja perustet-

taisiin uimaranta. Vesi on siinä erinomaisen puhdasta, ja näin Euran keskustan väelle 
aukeaisi mahdollisuus päästä uimaan lähelle. Uimapaikka palvelisi luonnollisesti myös 
urheilukeskuksen paikallisia ja vierailevia käyttäjiä. (5) 

- Yleinen sauna ja uimapaikka 



 

   

Vesillä liikkuminen 
- Pyhäjärvi-instituutin rantalaiturin ja rannan kunnostaminen melontanäkökulmasta 
- Faltunkosken alapuolelle kajakkilaituri 
- Maihinnousupaikkoja lisää 
- Ohitusreittejä koskien ja patojen kohdalle (2) 
- Opasteet melontalaitureista ja ohitusreiteistä 
- Euran Kanoottiklubin kajakkeja Paneliaan (säilytyspaikka melontalaiturin lähistölle) 
- Melontalaitureita koko joen matkalle 
- Melontalaituri Paneliaan kosken alapuolelle 
- Melontalaituri Saharinkosken ylä- ja alapuolelle 
- Melontalaituri Irjanteenkosken ylä- ja alapuolelle 
- Melontalaituri Pappilankosken yläpuolelle 
- Melontakartta 
- Lisää laitureita 
- Opasteita luontokohteista reitille 
- Soutelumahdollisuus 
- Eurajoen kunnan puolelle kanootteja ja suppeja vuokrattavaksi 
- Säilytysvaja, johon voisi tuoda oman sup-laudan tai kajakin 
- Vuokravälineiden saanti muualtakin kuin Kauttualta tai Euran keskustasta 
- Melonta Pyhäjärveltä merelle - padoista vapaata Eurajokea myöten. Toivottavasti tu-

levaisuutta. 
- Lautta tai vene, joka ajaa kesäisin Kattua – Eura -välillä 
- Venekuljetukset välillä Eura – Eurakoski 
- Joen perkaaminen kapeista ja risukkoisista paikoista, kaatuneesta puuaineesta; kaja-

killa tai veneellä kääntyminen ei kaikin paikoin onnistu (2)  

Kuntoilu 
- Alisenkosken maisemiin ulkokuntosali. Säkylän varuskunnan alueelta löytyy hyvä esi-

merkki laadukkaista laitteista ulkokuntosalia varten. Varmasti löytyy myös muualta 
joen varresta sopivia paikkoja ulkokuntosalille. 

Vedenlaadun parantaminen 
- Vedenlaadun parantaminen, jotta Eurajoen kalastusmahdollisuudet paranevat 
- Joen veden säännöstely riittävällä korkeudella, jotta voidaan uida, meloa, soudella ja 

kalastaa (3) 
- Veden puhtauden parantaminen 
- Humuksen vähentäminen 
- Päästölähteiden poistaminen 
- Säkylän jätevedet voisi viedä muualle kuin Kauttualle.   
- Eurassa siirtoputkiasia pidettävä mielessä 
- Peltoalueille jokeen laskeviin "valtaojiin" laskeutusaltaita 

Opasteet ja tiedotus 
- Jokiesite  
- Retkikartta  
- Opastaulut rantautumispaikoilla olisivat mahtavia 
- Esite Eurajoen varrella/lähistöllä olevista palveluista/palveluntuottajista 
- Opasteita luontokohteista  
- Tietoa historiasta ja joen entisestä käytöstä 



 

   

- Tietoiskuja kaloista ja kasveista 
- Tiedottaminen jo olevista mahdollisuuksista, jos niitä on 
- Opastettuja kävelykierroksia ja kaikkea luontoon liittyvää (2) 
- Historiasta kertovia infotauluja lisää 
- Lisätietoa kalastuksesta 

Tapahtumat 
- Jokivarren yhteinen kesäjuhla jokeen liittyvän asian ympärille 
- Eurajokimelontatyyppisiä tapahtumia lisää 
- Linturetket 
- Melontaretket 
- Kalastusretket 
- Kalastuskurssit 
- Hyötyliikuntaa joen luontoarvojen parantamiseksi (kutusoraikkotalkoita ja vieraslajien 

poistoa) 

Muuta 
- Osa joesta jätettävä luonnon rauhaan 
- Jokisuu (luusua) luonnonvarainen ja jätettävä sellaiseksi 
- Sorsien ruokintapaikka 
- Eri-ikäiset ihmiset mukaan toimintaan niin koululaiset kuin ikäihmiset 
- Opastusta ja kampanjoita vieraslajien poistoon (2) 
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