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Johdanto 

 

Tienalitukset Iijoella Mukavammaksi Eliölajeille Nousta; TAIMEN -hankkeessa (Mh:n sis. hanke on 

Esteet Pois! -hanke) Metsähallitus kartoittaa teiden alituksista vesieliöstön vaelluksille aiheutuvia 

haittoja. Pääpaino on Koillismaan, lähinnä Pudasjärvi - Taivalkoski, alueen maastoinventoinneissa. 

Myös pienimuotoisia teidenalitusten kunnostuksia ja menetelmien kehittämistä vaellusesteiden 

poistamiseksi tehdään. Hankkeen lopputuloksena laaditaan valtakunnallinen ohje teidenalitusten 

hyvistä toimintatavoista.  

 

Hankkeessa kunnostetaan myös Koillismaan alueen metsäpuroja. Tavoitteena on varsinkin 

puunkäytön lisääminen uusien purojen ja aikaisemmin alueella kunnostettujen metsäpurojen 

kunnostuksissa.  

 

Lisäksi seurataan rumpu- ja purokunnostusten tuloksellisuutta mm. rakenteiden pysyvyydellä, 

sähkökoekalastuksilla ja puroinventoinneilla. 

 

Yhteistyötä ja tiedonvaihtoa tehdään kansallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa.  

 

Hankkeen toteutusaika on 16.5.2016—31.12.2018. Kokonaiskustannukset 199 000 €, joka koostuu 

Ympäristöministeriön avustuksesta (160 000 €), Metsähallituksen Luontopalveluiden 

omarahoituksesta (30 000 €) ja talkootyöstä (9 000 €). Hankkeelle pyritään saamaan myös valtion 

työllisyysmäärärahaa, jota saatiin v. 2017 yht. n. 12 500 € (6 htkk). 

 

 

 

Hankkeen työt vuonna 2017 

 

 

1. Tienalitusten maastoinventoinnit  

Tienalitusten maastoinventointeja tehtiin kesä - lokakuun välisenä aikana yhteensä 281 kpl. 

Inventointeja teki 1 - 2 työntekijää. Kohteet sijaitsivat Taivalkosken, Pudasjärven, Posion, Kuusamon, 

Suomussalmen ja Puolangan kuntien alueella. Inventointeja tehtiin pääosin metsäautotieverkostoihin 

kuuluvilla valtion- ja yksityisteillä sekä yleiseen tieverkkoon kuuluvilla kohteilla.  

Inventoinnissa määritettiin ja mitattiin mm. tienalituksen sijainti, rakennetyyppi, muoto, materiaali, 

lukumäärä, pituus, halkaisija, ala- ja yläpään putouskorkeus vesipintaan ja uoman pohjaan, sekä 

vedenkorkeus ja virrannopeus. Jokainen kohde valokuvattiin ja arvioitiin mm. rakenteen esteellisyys 

kalojen kulun kannalta, esteellisyyden aste ja sijainti sekä kunnostusmahdollisuudet. 

Inventointitiedot tallennettiin maastossa Excel -taulukkoon. 
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Kuvat 1 ja 2. Rumpurakenteen inventointi ja mittausten tallennus maastossa. 

 

Kartoitetuista kohteista (n= 281) arvioitiin olevan joko täydellisiä tai osittaisia / ajoittaisia esteitä noin 

puolet (49 %).  

Vuosina 2016 - 2017 tehdyistä maastoinventoinneista (yht. 508 kpl) valmistuu vuonna 2018 

Rovaniemen AMK:ssa opinnäytetyö, jonka tulokset esitetään hankkeen loppuraportissa. Kesän 2017 

inventointitulokset tallennetaan tulevan talven aikana valtion metsäautoteiden osalta 

Metsähallituksen ja yksityisteiden osalta Metsäkeskuksen paikkatietojärjestelmiin. 

Maastoinventointidataa ja -kokemuksia hyödynnetään myös rumpurakenteiden hyvistä käytännöistä 

talvella 2018 laadittavassa ohjeistuksessa. 

  

Kuva 3. Hoikanlammenoja.                                Kuva 4. Varisoja. 
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Kuva 5. Nimetön Havujokeen.   

Maastoinventointeihin käytettiin yhteensä 36 htp (taulukot 1 ja 2). Työpäivän aikana inventoitiin 

keskimäärin 15 kohdetta. 

 

2. Purokunnostukset  

 

Purokunnostuksia tehtiin Taivalkoskella ja Pudasjärvellä kesä - heinäkuussa aikana yhteensä 12 

purolla. Taivalkoskella oli hankkeen varoilla palkattuna kolmen hengen työporukka, lisäksi 

heinäkuussa yksi harjoittelija. Pudasjärvellä oli hankkeen varoilla palkattu suunnittelija apunaan kaksi 

työmiestä, joiden palkkaamiseen saatiin hankkeen varojen lisäksi myös valtion työllisyysvaroja (yht. 6 

htkk).  

 

Purokunnostuksissa pääpaino oli puumateriaalia lisääminen jo aiemmissa hankkeissa 

kunnostettuihin, metsäojitusten takia pahoin hiekoittuneisiin puroihin. Tavoitteena oli lisätä puuta 

vähintään 10 m3 puuta kunnostettavaa purokilometria kohti. Puumateriaalista rakennettiin erilaisia 

suisteita, joiden tarkoituksena on muun muassa monipuolistaa ja muokata puron pohjaa 

vaihtelevammaksi ja tulvittaa hiekkaa pois purouomasta. Muita kunnostustöitä olivat muun muassa 

vanhojen uomien vesitys, perattujen koskialueiden kiveäminen ja kutupaikkojen kunnostus sekä 

pienimuotoiset valuma-aluekunnostukset, kuten suoraan puroihin kaivettujen metsäojien 

tukkiminen ja pintavalutuskenttien kunnostus. Kunnostusten pituus oli yhteensä noin 12,9 km. 

 

Kaivinkonetyönä kunnostuksia tehtiin neljällä kohteella, joissa tyhjennettiin purouomaan ja valuma-

alueelle aiemmissa hankkeissa kaivettuja laskeutusaltaita. Tyhjennyksen yhteydessä altaiden 

kapasiteettia lisättiin laajentamalla niitä ja kaivamalla uusia. Laskeutusaltaita tyhjennettiin 77 kpl, 

joista poistettiin kiintoainetta yhteensä n. 1000 m3. Uusia laskeutusaltaita kaivettiin 10 kpl ja suoraan 

puroon kaivettuja ojia tukittiin 3 kpl. 
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Miestyönä tehtyihin purokunnostuksiin käytettiin yhteensä 270 htp. Konetyöpäiviä oli 7 kpl. 

Kustannukset olivat keskimäärin noin 3,5 €/m. 

 

Työkohteet ja tehdyt työt on esitetty tarkemmin liitteen 1 kunnostuskohdekartoissa. 

  
Kuvat 6-8. Purnuojan puusuisteita, Hoikkaojan kivettyä koskea ja Purnuojan laskeutusaltaiden 

tyhjennystä. 

3. Rumpukunnostukset  

Rumpukunnostuksia tehtiin Taivalkoskella ja Pudasjärvellä elo - syyskuussa. Kunnostuskohteita oli 

yhteensä 27 (+ 2 talkoilla) kpl, joista Taivalkoskella 10 (+ 2) kpl ja Pudasjärvellä 17 kpl. Kunnostukset 

tehtiin Alahaapuanojaa lukuun ottamatta miestyönä. Kunnostustyöt olivat pääasiassa rummun 

alapuolisen vedenpinnan nostamista kivikynnyksillä, jolloin alun perin vaellusesteenä olleeseen 

rumpuun saatiin riittävä (ali)vesisyvyys ja hidas virrannopeus kalojen nousun mahdollistamiseksi. 

Kunnostuksissa kohteet mitattiin ja valokuvattiin ennen kunnostuksia ja kunnostusten jälkeen. Myös 

niihin käytetty työaika, käytetty materiaali ja työmenetelmät dokumentoitiin kustannusten 

arvioimiseksi ja kohteiden myöhemmän seurannan vuoksi. 

Kunnostuksilla saatiin palautettua aiemmin vaellusesteinä olleiden rumpujen yläpuolelle uutta 

vaellusyhteyttä yhteensä noin 130 km, eli purojen noin 1,5 m:n keskileveydellä yhteensä 19,5 ha 

vesialuetta.  

   

Kuvat 9-11. Limaoja, Murto-oja, Mustanrinnanoja kunnostuksen jälkeen. 
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Kuvat 12-14. Purnuoja, Mätäsoja ja Virsuoja kunnostuksen jälkeen. 

 

 

Kuva 15. Alahaapuanojan kunnostusvaiheet. 

Rumpukunnostuksiin käytettiin yhteensä 202 htp. Kustannukset (ilman materiaaleja) olivat noin 1 000 

€/kohde. Kohteet on esitetty liitteen 2 kartoissa. 

 

4. Purojen seurantainventointiselvitys 

Iijoen vesistöalueen puroja on inventoitu puroinventointimenetelmällä vuodesta 1998 lähtien noin 

450 puroa (1700 km). Suuri tai erittäin suuri kunnostustarve on arvioitu olevan puolessa 

inventoiduista puroista. Kunnostuksia on toistaiseksi tehty 34:llä purolla. Kunnostettujen purojen 

yhteispituus on noin 151 km, ja kunnostustoimet ovat kattavat lähes 50 km. Keskimäärin puron 

pituudesta kolmasosa on kunnostettu. Harvoin tilanne onkaan sellainen, että puro olisi tarpeen 
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kunnostaa koko pituudeltaan. Vaihtelua kunnostuspituudessa on ollut kunnostustarpeesta riippuen 

muutamasta prosentista sataan eli alle sadasta metristä yli kolmeen kilometriin.  

Purokunnostusten tarve Suomessa on huutava ja innostus kunnostuksiin on virinnyt viimeisen 

vuosikymmenen aikana.  Kunnostuksia tekevät usein vapaaehtoiset talkoilla eikä rahoitusta 

seurantaan ole. Iijoen vesistöalueen purokunnostusten vaikuttavuudesta on tehty tutkimuksia mm. 

Oulun yliopistossa ja SYKEssä. Kaikkien purokunnostusten vaikutuksia ei voida todentaa tutkimuksilla. 

On silti tarpeellista tietää, mitä kunnostuksella saadaan aikaan. Seurantamenetelmälle, joka ei vaadi 

tutkijankoulutusta, mutta jonka kunnostaja voi tehdä, on mielestämme ollut suuri tarve. Koska 

olemme inventoineet purot ennen kunnostusta, kokeilimme inventoida ne uudelleen joitakin vuosia 

kunnostuksen jälkeen. Puron kunnostaminen on prosessi, joka käynnistää puron tilan muuttumisen 

lähemmäs luonnontilaa ja prosessi jatkuu vuosia.  

Kokeilimme uusinventoida viisi kunnostettua puroa vuonna 2012. Vertasimme muuttujia kunnostusta 

edeltäneeseen inventointiin. Purot oli kunnostettu vuosina 2006 - 2009. Tulos oli mielenkiintoinen: 

Keskimäärin (viisi puroa)  - / + (%) 
    

Kunnostusalueen:   

Pituus (m) 3 

Tyyppiosuuksia (kpl) 54 

Keskileveys (m) 31 

Keskisyvyys (m) 66 

Monttujen keskisyvyys (m) 16 

Pohjakasvillisuuden peittävyys keskim. (0-5) 44 

Kutupaikat 119 

Montut  128 

Suojapaikat  40 

Mutkittelevuus  39 

Leveysvaihtelut 33 

Puuaines 133 

Luonnontilaisuus 20 

 

Halusimme jatkotestata menetelmää. Jyväskylän yliopistosta Eevi Kocis tuli keräämään 

inventointiaineiston graduunsa aiheesta ja kokenut puroinventoija Matti Suanto tuli 

inventointipariksi. Kuukauden aikana he inventoivat noin 100 km, 15 aikaisemmin inventoitua puroa:  

- viisi kunnostettua puroa, joiden kunnostukset on tehty vuosina 2003 - 2010 

- viisi inventoitua, kunnostamatonta puroa 

- viisi luonnontilaiseksi tai sen kaltaiseksi luokiteltua puroa  

 

Inventoijilla ei ollut maastotyössään käytössä purojen aikaisempaa inventointiaineistoa. Tarkoitus on 

pro gradu-tutkielmassa selvittää, mitä muutoksia luonnontilaisissa ja kunnostamattomissa puroissa 

tapahtuu vuosien mittaan verrattuna kunnostettuihin puroihin. Tutkimus valmistuu kevään 2018 aikana. 

Inventointeihin käytettiin yhteensä 40 htp. 
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5. Talkootyö  

Puroja kunnostettiin syyskuussa talkoilla Taivalkosken Porrasojalla ja Koivukoskenpurolla sekä 

Pudasjärven Kiviojalla ja Alahaapuanojalla. Taivalkosken Porrasojalla ja Koivukoskenpurolla korjattiin 

purokunnostustöiden yhteydessä myös vaellusesteelliset rummut ja Alahaapuanojalla järven luusuan 

pohjapato kaloille nousukelpoisiksi. Talkootöiden työnohjauksesta ja suunnittelusta vastasivat 

hankkeen työntekijät. Kaikkiin talkootapahtumiin kuului myös purojen ekologiaan, kunnostuksiin ja 

tutkimuksiin liittyvää valistusta. Talkootunteja kertyi yhteensä 432 h (taulukot 1 ja 2). Talkootyön arvo 

on 15 €/h (ELY-keskus). 

Kiviojalla talkookunnostajina olivat edellisvuosien tapaan Syötteen kansallispuiston JunioRanger -

leiriläiset, joiden kanssa vesitettiin kahtena päivänä Kiviojan vanhaa uomaa yhteensä 150 metriä. 

Metsäojituksien takia kuivilleen jääneistä vanhoista uomista poistettiin ensin niihin vuosikymmenien 

aikana kertynyt sammalpeite ja rakennettiin kaivettujen kanavien suille pato, jolla vesi ohjattiin 

vanhaan uomaan.  

Talkoolaisia huoltajineen (Oulunseudun ammattiopiston matkailulinjan oppilaat) oli kahtena päivänä 

kahdessa eri ryhmässä yhteensä 43 henkilöä. Talkoita tehtiin yhteensä 215 tuntia. 

  

  

Kuvat 9 - 13. Kiviojan vanhauoma ennen vesitystä ja heti veden alettua virtaamaan siihen kymmenien 

vuosien jälkeen. 

Porrasojalla talkookunnostajina olivat Taivalkosken peruskoulun yläasteen yhdeksäsluokkalaiset 

pojat, joiden liikuntailtapäivänä kivettiin kanavaksi perattua koskea noin 100 metrin matkalta. Lisäksi 

kunnostettiin vaellusesteenä ollut tierumpu kaloille kuljettavaksi.  
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Talkoolaisia oli opettaja mukaan lukien 17 henkilöä. Talkoita tehtiin yhteensä 51 tuntia. 

   

Kuvat 14 - 16. Porrasojan kivettyä koskea ja vaellusesteenä ollut rumpu ennen ja jälkeen 

kunnostuksen. 

Koivukoskenpurolla ja Lakiojalla talkoilivat kahtena päivänä edellisvuosien tapaan Oulunseudun 

perhokalastajat ry. Koivukoskenpurolla kivettiin perattua koskea ja kunnostettiin tien alittava rumpu 

kaloille vaelluskelpoiseksi. Lakiojalla Perhokalastajat kutusorastivat yläastelaisten aiemmin syksyllä 

kiveämän kosken. 

Talkoolaisia oli 9 henkilöä. Talkoita tehtiin yhteensä 90 tuntia. 

  

Kuva 17. Koivukoskenpuron rumpu ennen ja jälkeen kunnostuksen. 

 

Alahaapuanojalla talkoilivat kahtena päivänä Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri 

ry ja Iijoen suojeluyhdistys ry. Kanavaksi perattua koskea kivettiin ja sorastettiin 100 metrin matkalta 

ja siihen rakennettiin kaksi pohjakohoumaa helpottamaan kalojen nousua yläpuolella järven 

luusuassa olevan vanhan pohjapadon yli.  

Talkoolaisia oli 13 henkilöä. Talkoita tehtiin yhteensä 76 tuntia.  
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Kuva 18. Alahaapuanojan talkooporukka. 

 

6. Tiedotus ja yhteistyö 
 

Hankkeesta ja siinä tehdyistä töistä tiedotettiin v. 2017 seuraavissa yhteyksissä: 

 

- Hankkeesta julkaistiin tammikuun alussa nettisivut Eräluvat.fi -sivustolla: 

http://www.eraluvat.fi/erapalvelut/hankkeet/esteet-pois.html . 

- Facebook / Esteet Pois. 

- Tiedotusta (sähköpostilla) hankkeesta ja tuloksista Metsätalous Oy:n, Metsäkeskuksen ja 

Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen/liikenne suunnittelijoille/ympäristö vastaaville.  

- Juttu hankkeesta tammikuussa Metsähallituksen vuosi- ja vastuullisuuskertomuksessa (2016): 

 

Erämatkailussa kehitettiin kalastuskohteita 

 

Metsähallituksen kalavedet ympäri Suomea ovat järviä, lampia, koskia ja virtoja, joissa 

kalastuskohteen antama luontoelämys on yhtä tärkeässä osassa kuin saalis. Kohteille suuntaa 

vuosittain kymmeniä tuhansia kalastajia. Kalastajien rahallinen panostus aluetalouteen on 

merkittävä. Virkistyskalastaja käyttää matkallaan lähes 550 euroa, josta noin kaksi kolmasosaa 

käytetään määränpäänä olevassa maakunnassa. 

 

Metsähallitus edisti kalastonhoitoa ja kalastusharrastusta monin toimin myös vuonna 2016. 

Eräluvat.fi-sivuille avattiin uusi kohdehaku-toiminto. Sen avulla kalastajat voivat hakea kuntaa 

tai kohdetta, jossa haluavat kalastaa, ja palvelu ehdottaa sopivia kalapaikkoja suoraan kartalla 

ja luettelona. 

 

Isoja elämyksiä Pohjolan kalavesiltä -hankkeessa aloitettiin kehittää kestävän kalastuksen 

mallikohteita, joissa ison kalan todennäköisyys on suurempi. Kolmivuotisessa hankkeessa 

rakennetaan konseptia poikasistutuksin ja kalastusjärjestelyin viidelle alueelle Lapissa, Pohjois-

http://www.eraluvat.fi/erapalvelut/hankkeet/esteet-pois.html
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Pohjanmaalla ja Kainuussa. Kohteille luodaan myös markkinointiaineistoa sekä kehitetään 

kalastusmatkailutuotteita yhdessä luontomatkailuyrittäjien kanssa. Hanketta vetää 

Metsähallituksen Luontopalvelut ja tutkimuksista vastaa Itä-Suomen yliopiston Ympäristö- ja 

biotieteiden laitos. Mukana ovat myös kalastusjärjestöt, osakaskunnat, ELY-keskus ja 

matkailuyrittäjät. 

Esteet pois! -hankkeessa selvitetään Iijoen vesistöalueella olevia kalojen vaellusesteitä. Joissa ja 

puroissa arvioidaan olevan satoja tierumpuja ja siltarakenteita, jotka estävät kalojen nousua. 

Hankkeen aikana kunnostetaan kymmeniä kohteita kaloille kulkukelpoiseksi Taivalkosken ja 

Pudasjärven alueella. Valtaosa ylitysrakenteisiin liittyvistä ympäristöongelmista on vältettävissä 

pelkästään oikealla tielinjauksella ja rakennevalinnalla sekä rakenteen oikealla asentamisella. 

Hankkeen yhtenä tavoitteena onkin rumpurakentamisen valtakunnallisen ohjeistuksen 

laatiminen. Hanketta rahoittavat ympäristöministeriö ja Metsähallituksen Luontopalvelut. 

 

Hanketta on esitelty mm:  

• Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin kevätkokouksessa Yli-Iissä 

18.3.2017. 

• Metsähallituksen Eräpalveluiden valtakunnallisessa Tuikki -lehdessä huhtikuu 2017 

• Oulun - Kainuun vesienhoidon yhteistyöryhmän kokouksessa 2.5.2017 Vaalan Rokualla. 

• työsuunnitelmien esittely Metsätalous Oy:n Koillismaan metsätiimille Pudj. 8.5.2017. 

• Hankkeen ja työsuunnitelmien esittely Metsätalous Oy:n Koillismaan metsätiimille ja 

maastoretkeily kunnostettavaksi aiotuille vaellusesteille ja kunnostetuille puroille 

Pudasjärvellä 20.6.2017. Mukana 12 henkilöä 

• Iijokiseutu -lehdessä 16.8.2017 

• Blue Targeting -pienoisseminaarissa metsäalan toimijoille 29.8.2017 Hyytiälässä 

• Maastoretkeilyllä kunnostetuille vaellusesteille (12 kpl) Pudasjärvellä ja Taivalkoskella 

12.10.2017. Osallistujina mm. Keski-Suomen Ely, SYKE, Suomen Metsäkeskus, MH 

Metsätalous Oy ja LP Eräpalvelut ja Freshabit Life IP. Yhteensä 15 henkilöä. 

• Tana Interreg projektin seminaarille Road culverts as migration barriers for fish: surveying 

and restoration 22.11.2017 Rovaniemellä. 

 

Hankkeen esite ja posteri tulivat painosta toukokuussa. Ne ovat ladattavissa myös hankkeen sivulla. 

Niitä on jaettu monissa eri yhteyksissä.  

 

Hankkeen Facebook sivulla on kerrottu hankkeen etenemisestä ja jaettu tietoa tierumpujen 

aiheuttamista vaellusesteistä. 

 

Tiedotukseen (sis. esitteen ja posterin teko, tilaisuuksien valmistelu ym.) tehtiin yhteensä 31 htp 

(taulukot 1 ja 2).  
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Hankkeen esite. 
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Iijokiseudun juttu.  

 

 

7. Toimistotyöt 

 

Toimistotyöt sisälsivät mm. maastotöiden suunnittelua, tallennusta, raportointia ja hankkeen 

hallintaa.  

Toimistotöitä tehtiin yhteensä 113 htp (taulukot 1 ja 2). 

 

8. Muut työt 

Muut työt olivat mm. kaluston huolto, purotutkimuksiin liittyvät sähkökoekalastukset ja inventoinnit, 

erilaiset puroihin liittyvät koulutukset, talkootyön suunnittelu ja työnohjaus , tutustumiskäynnit 

työkohteille sekä tutkimusyhteistyö mm. Jyväskylän Yliopiston ja FreshabitLife:n kanssa. 

Muita töitä tehtiin yhteensä  30 htp (taulukot 1 ja 2). 



 

16 

 

9. Työt eriteltynä ja yhteensä 

 

Taulukko 1. Työntekijät ja työtunnit raportointikaudella 1.12.2016–31.10.2017: 

 

 
 

Taulukko 2. Työtehtävät hankkeen suunnitelman mukaisesti 1.12.2016–31.10.2017: 

 
 

Taulukko 3. Toteutuneet työt vuosina 2016 - 2017: 

 
 

Vuosille 2016 - 2018 suunnitelluista töistä (yht. 34,5 htkk) on tehty 31.10.2017 mennessä 42,5 htkk. 

 

Tot.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. yht. h

Eero Moilanen 186 95 32 34 210 553 111 1219

Pirkko-Liisa Luhta 50 6 36 75 65 232

Tapani Säkkinen 252 358 266 24 899

Tero Rautio 249 239 488

Reijo Ikonen 293 308 16 617

Lasse Moilanen 410 198 8 8 623

Heikki Luuukkonen 369 230 8 606

Ari Märsynaho 369 230 8 606

Matti Suanto 144 144

Eevi Kois 144 144

Kalle Moilanen 56 82 138

JuniorRanger 215 215

Taivalkosken ya 51 51

Oulunseudun pk 90 90

SLL / P-P Lsp & Iisy 76 76

Konetyö 40 16 56

Yht. h 292 2157 1615 322 432 246 901 240 6202

Yht. htp 36 270 202 40 54 31 113 30 775

Työtehtävät (työraportin kohdat) ja tunnit

Tot. Tot.

Projektisuunitelman kohta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. yht. h yht. kk

1. Maastotyöt 20 292 2117 1599 322 0 0 0 0 4329 25,2

2. Talkootyö 3,5 0 0 0 0 432 0 0 0 432 2,5

3. Tiedotus 1 0 0 0 0 0 246 0 0 246 1,4

4. Toimistotyöt 7 0 0 0 0 0 0 901 0 901 5,2

5. Konetyö 1 0 40 16 0 0 0 0 0 56 0,3

6. Muut työt 2 0 0 0 0 0 0 0 240 240 1,4

Yhteensä 34,5 292 2157 1615 322 432 246 901 240 6204 36,1

Suunn 

yht. kk

Työtehtävät työraportin kohtien ja tuntien mukaan

Tot.

Projektisuunitelman kohta yht. kk

1. Maastotyöt 20 28,5

2. Talkootyö 3,5 3,6

3. Tiedotus 1 1,6

4. Toimistotyöt 7 7,1

5. Konetyö 1 0,3

6. Muut työt 2 1,5

Yhteensä 34,5 42,5

Suunn 

yht. kk
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10.  Kustannukset eriteltynä ja yhteensä 

Hankkeeseen vuosille 2016 - 2018 suunnitellusta kokonaisbudjetista (199 000 euroa) on käytetty 

31.10.2017 mennessä yhteensä noin 155 000 euroa ja 78 % (taulukko 4): 

Taulukko 4. Kustannukset ja rahoitus 1.12.2016 – 31.10.2017: 

 

 

11.  Yhteenveto 

 

Suunnitellut työt vuodelle 2017 toteutuivat hyvin, maastoinventointien osalta suunniteltua 

paremmin. Maastoinventoinneista ylitettiin 500:n rajapyykki, joka on jo nyt huomattavasti enemmän, 

kun alun perin suunnitelma oli noin 300 kpl. Inventoitujen rumpujen määrä kattaa arviolta noin 90 %: 

sesti Taivalkosken ja Pudasjärven kunnat ja koko Iijoen valuma-alueestakin noin neljänneksen. Kesän 

säät suosivat verrattain hyvin inventointeja, ainoastaan loppukesän voimakkaat vesisateet 

keskeyttivät inventoinnit. Sateiden aiheuttamat voimakkaat tulvat haittasivat parin viikon ajan myös 

puro- ja rumpukunnostuksia. Töitä jouduttiin hakemaan pienemmiltä kohteilta ja pitämään kertyneitä 

lomia. Työpäivää kohden inventoitiin keskimäärin 15 tienalitusta. 

Purokunnostukset saatiin tehtyä lähes suunnitellusti, myös Vaaraojalla, joka sijaitsi kokonaan 

yksityismailla. Lupien saaminen maanomistajilta kunnostustöille ei aiheuttanut ongelmia. Ainoastaan 

joitakin työkohteita ei tehty tarkemman suunnittelun päätöksenä, esim. konetyönä suunniteltuja 

kohteita karsittiin. Toisaalta, esim. Lomaojan kunnostus Taivalkoskella tehtiin juuri sateista johtuen, 

koska pienehkön puron kiveämistä voitiin tehdä tulvista huolimatta. 

Amaara Budjetoitu 2016 2017

Kustannuslajit 2016-2018 2016 1.1.-31.10.2017 Tot yht

Henkilöstökulut, palkat 401 19032,40 101885,61 120 918,01

Matkakulut 402 4032,64 23998,29 28 030,93

Ostopalvelut 403 0,00 5257,60 5 257,60

Tarvikkeet 407 668,61 2010,83 2 679,44

Viestintä 408 0,00 1736,88 1 736,88

Talkootyö 409 2790,00 5715,00 8 505,00

0,00 0,00 0,00

Yhteensä 0 26 523,65 140 604,21 167 127,86

Budjetoitu 2016 2017

Rahoitus Nimike rahla 2016-2018 2016 1.1.-31.10.2017 Tot yht

ELY/YM 4000800 4080 160 000 18888,32 104 687,84 123 576,16

MH 4000 30 000 4845,33 17 552,65 22 397,98

Talkootyö 40 9 000 2790,00 5 715,00 8 505,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Kaikki yhteensä 199 000 26523,65 127955,49 154479,14

Ilman talkootyötä 190 000 23733,65 122240,49 145974,14

TyöllisyysrahoitusPalkat 4071 0,00 12 648,72 12 648,72
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Rumpukunnostuskohteet oli aiemmin talvella valittu v. 2016 inventoiduista 227 kohteesta tätä varten 

kehitetyllä priorisoinnilla. Alun perin tavoitteena oli kunnostaa n. 30 - 35 kohdetta, pääosin käsityönä, 

jotta saadaan kokemusta mm. työmenetelmistä ja -kustannuksista. Kunnostettavissa kohteissa oli 

kirjava joukko erilaisia kohteita, etukäteen arvioituna myös erittäin vaikeasti miestyönä tehtäviä. 

Pääosa kohteista oli täydellisiä esteitä, osa ajoittaisia ja/tai osittaisia esteitä, vesistön kokoluokan 

vaihdellessa pienistä noroluokan kohteista aina lähes jokiluokan kohteisiin. Mukana oli myös erilaisia 

tiepitäjiä; pääosa Metsähallituksen metsäteitä, joitakin yksityisiä tiekuntia ja Liikenneviraston 

hallinnoimia yleisiä teitä. Metsähallituksen ja yksityisten tiekuntien hallinnoimille teille luvat 

kunnostuksiin saatiin helposti, mutta Liikenneviraston kohteista jouduttiin luopumaan ja vaihtamaan 

ne muihin kohteisiin. Liikennevirastoon oltiin jo hyvissä ajoin kevättalvella yhteyksissä kunnostuksista, 

mutta vastausta ei saatu useista yrityksistä huolimatta. Kun vastaus viimein saatiin heinäkuun 

loppupuolella, oli myöhäistä enää vastata LV:n vaatimuksiin kohteiden kunnostuksen osalta. 

Vaatimuksena oli mm. jokaisen kohteen maastokatselmus ja työmiesten tietyöturvallisuuskurssin 

käyminen. Tarvittavien lupien saamiseen ei kuitenkaan enää kesän loppupuolella ollut mitään 

mahdollisuuksia. 

Suurin osa rumpukunnostuskohteista saatiin kuitenkin tehtyä täysin esteettömäksi ja vaikeimmistakin 

täydellisen esteen kohteista madallettua luokkaan ajoittainen/osittainen -este. 

Rumpukunnostuksista saatiin arvokasta kokemusta ja pystyttiin myös kehittämään 

kunnostusmenetelmiä. Yleensä ottaen työ - mm. kivien ja muun materiaalin kantaminen 

työkohteelle- on erittäin raskasta, varsinkin yli kaksi metriä leveillä puroilla ja kohteissa, joissa 

vedennostotarve on suuri. Melko vaatimatonkin vedennosto vie paljon aikaa. Materiaalia (kiviä, 

soraa, jne.) joutuu usein kuljettamaan peräkärryillä kaukaakin esim. soramontuilta. Suurempien ja 

hankalampien kohteiden kunnostaminen vaatii konetyötä, mutta sekin voi joissakin tapauksissa olla 

haastavaa; materiaalia ei aina ole paikan päällä ja raskailla koneilla voi joissakin tapauksissa olla 

maastosta ja maaperästä johtuen myös vaikea suorittaa työtä. Työn koneellistaminen ei siis ole 

kaikissa kohteissa järkevää. Miestyönä voidaan kesän kokemusten mukaan tehdä pienempiä ja 

helpompia kohteita konetta kustannustehokkaammin ja siistimmin.  

Nyt tehtyjen rumpukunnostusten onnistumista ja pysyvyyttä seurataan tulevina vuosina. Uusia 

menetelmiä (mm. koneellistamista) kokeillaan tulevien kesien kunnostuksissa. Varsinkin rumpujen 

suurien virrannopeuksien hallinta ja kunnostusmenetelmien kehittäminen siihen on keskeisiä 

kysymyksiä tulevissa kunnostuksissa. Suunnitelma erilaisten prototyyppien rakentamiseksi ja 

testaamiseksi joillakin kohteilla oli jo kuluneelle kesälle, mutta aikapulasta johtuen niitä ei ehditty 

rakentaa.  

Talkootyön osalta tavoiteltu 200 h:n määrää ylitettiin yli kaksinkertaisesti. Talkoilla saatiin myös 

erittäin paljon aikaiseksi. Varsinkin nuorten kanssa tehdyt puro- ja rumpukunnostukset ovat olleet 

mieluisia ja innostavia kokemuksia sekä tekijöille että työnohjaajille. 

Hanke herätti laajaa mielenkiintoa varsinkin metsätalouden toimijoissa. Vaikka tiedottamisessa 

hieman petrattiin edellisestä vuodesta, on hankkeen tiedottamisessa vielä parantamisen varaa, 

varsinkin Metsähallituksen ulkopuolisille tahoille. Etenkin haasteelliseksi osoittautuneen 



 

19 

Liikenneviraston kanssa toimivan yhteistyön saaminen tiedon vaihdossa ja kunnostuksissa on 

edelleen tavoitteena, onhan virastolla merkittävä osa Suomen vesistöjen teidenalituksista 

hallinnassaan.  

 

 

 

 

Liitteet 

Liite 1: Kartat purokunnostuksista. 

Pudasjärven kohteet: 

  

Alahaapuanoja 
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Kaahlo-oja 

 

Vauluoja 
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Vaaraoja 

 

Kivioja 
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Nokipuro 

 

Taivalkosken kohteet:  

 

Harjunalasenoja 
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Hoikanoja

 

Käärmepuro 
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Purnuoja 

 

Vantunlammenoja 
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Viitaoja 

 

Lomaoja 
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Liite 2: Kartat rumpukunnostuksista.  
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