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1. Tiivistelmä 

 

Teiden rakentamisen yhteydessä ympäristön ja samalla vesistöjen monimuotoisuus on heikentynyt 

vuosikymmenien aikana, sillä vesistönylitysten rakentamisessa on syntynyt vesieliöstölle runsaasti 

vaellusesteitä. Kun ylävirtaan pyrkivä vesieläin ei pääse esteen yläpuolisille lisääntymis- ja 

poikastuotantoalueilleen, seurauksena voi olla vuosituhansien jatkumoyhteyden katkeaminen, lajin 

häviäminen ja lajistollisen monimuotoisuuden köyhtyminen. Metsähallituksen Eräpalveluiden vetämä 

Esteet Pois II -projekti pyrki edistämään metsä- ja tiesektorin sekä virtavesikunnostajien tietosuutta 

ja osaamista rumpurakenteiden ympäristöongelmista, niiden korjaamisesta sekä 

ennaltaehkäisemään tierakentamisesta aiheutuvien ympäristöongelmien syntymistä sekä 

korjaamaan jo muodostuneita ongelmia. Projektin tavoitteet olivat: 
 

1. Kansallisen ekologisen rumpuohjeistuksen loppuun saattaminen 

2. Ohjeen testaaminen käytännössä Metsätalous Oy:n Koillismaan metsätiimin alueella sekä 

yksityisteillä tien perusparannuskohteilla  

3. Inventoitujen (2016-18) kohteiden päivittämisen ohjaus Metsähallituksen ja Metsäkeskuksen 

paikkatietoaineistoihin 

4. Inventoinneissa (2016-2018) valittujen vaellusesteiden korjaaminen konetyönä. Koneellisten 

korjausmenetelmien kehittäminen ja kustannustiedon kerääminen. 

5. Valtakunnallisen vaellusestehankkeen valmistelu 
 

Esteet Pois II -projekti osallistui vesistöylitysrakenteista muodostuneiden ympäristöongelmien 

korjaamiseen ja ennaltaehkäisyyn viimeistelemällä edellisen Esteet Pois! (2016-2018) 

luonnosteleman rumpuohjeiston organisaatioiden välisen yhteistyön avulla. Ohjeen luonnosversiota 

testattiin neljällä uuden tien rakentamiskohteella, joiden yhteydessä tietyt puutteet ja muutostarpeet 

huomattiin sekä korjattiin ohjeeseen. Ohje tullaan sisällyttämään Metsäteho Oy:n päivittämään 

metsätieohjeistoon, jonka ohjeita maamme tierakentajat käyttävät. Hankkeessa vähennettiin 

vesistörumpujen aiheuttamia vaellusesteitä kunnostamalla 27 esteellistä vesistörumpua. 

Liikkumisesteiden poisto avasi yhteensä 93 kilometriä esteiden yläpuolisia virtavesiä vesieliöiden 

käyttöön. Esteen poiston yhteydessä lisättiin myös kutu- ja poikasalueita vesistöylitysalueiden 

läheisyyteen. Kunnostuksista kerättiin kustannustietoja, joita tullaan hyödyntämään jatkossa 

tehtävien kunnostustoimien suunnittelussa ja kustannusarvioinneissa. Keskimäärin 

konekunnostusten kustannukset olivat 1068 €, kiviainesta kului 35 tonnia (n. 21 kuutiota) ja 

konetyöaika oli 6 tuntia. Hankkeen aikana innovoitiin myös esteelliseen rumpuun asennettava 

virtausta hidastava telinerakenne. Projekti valmisteli myös esteellisen vesistörummun 

kunnostamisoppaan, jotta metsäalan- ja tierakentamisen toimijoilla olisi paremmat edellytykset 

rummuista aiheutuvien ongelmien havaitsemiseen, korjaamiseen ja ennaltaehkäisyyn. 

Nousuesteiden poistamisella on myönteinen vaikutus kala- ja rapukantoihin ja muiden maa- ja 

vesieliöiden vapaaseen liikkumiseen. Tämä parantaa myös purojen ja pienvesien tilaa, edistää 

monimuotoisuutta ja elvyttää uhanalaisia vaelluskalakantoja. 

Projekti päivitti edellisen hankkeen inventoimat (628 kpl), projektin aikana kunnostetut (27 kpl) ja 

inventoidut (33 kpl) vesistöylitysrakenteet Metsähallituksen sekä Metsäkeskuksen 

paikkatietojärjestelmiin. Projektin aikana valmisteltiin myös osittain valtakunnallinen Esteet Pois III -

hanke, jonka perimmäisenä tavoitteena on saattaa ympäristöystävälliset ja lain vaatimat 

toimintatavat osaksi normaalia metsätaloustoimintaa ja tierakentamista sekä lisätä tietoisuutta 

esteellisistä vesistörummuista ja niiden sijainneista. Jatkohankkeen tavoitteena on kouluttaa ja 

tiedottaa metsätalouden- ja tierakentajien toimihenkilöitä sekä virtavesikunnostajia, luoda 
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organisaatioiden välinen yhteinen paikkatietoaineiston tallennuspaikka, kerätä rumpujen 

sijaintitietoja, tehdä esteellisyysselvityksiä ja seurantaa sekä tiedottaa aiheesta laajemmin. 

Projekti toteutettiin Iijoen vesistöalueella Pohjois-Pohjanmaalla, sen toteutusaika oli 15.5.2019 — 

30.6.2020 ja kokonaisbudjetti oli 93 000 €, joka koostui Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 

vesienhoidon edistämiseen tarkoitetusta avustuksesta (64 000 €) ja Metsähallituksen 

omarahoituksesta (29 000 €). Tavoitteet toteutuivat hyvin, niistä kerrotaan tässä raportissa. 

2. Projektin tarve ja tausta 

 

Ihmisten ja raaka-aineiden liikkuvuuden turvaaminen on ollut ja tulee olemaan keskeinen 

osa toimivaa yhteiskuntaa. Teiden rakentamisen yhteydessä ympäristön ja samalla vesistöjen 

monimuotoisuus on heikentynyt vuosikymmenien aikana. Vesistönylitysten rakentamisessa 

on syntynyt vesieliöstölle runsaasti vaellusesteitä. Tieverkosto on Suomessa tiheä, joten 

puroja ja jokia ylittäviä tiealueita on Suomessa huomattava määrä. Yksittäisillä kohdealueilla 

tehtyjen selvitysten mukaan Suomen tieverkostossa voi olla karkeasti n. 120 000 

vesistöylitystä (Eloranta & Eloranta 2016), joista siltoja n. 25 000 ja rumpuja mahdollisesti 

noin 90 000 - 95 000. Rummuista jopa kolmasosan on näiden selvitysten mukaan arvioitu 

aiheuttavan täydellisen tai joka toisen ajoittaisen/osittaisen liikkumisesteen kaloille sekä 

muille vesieliöille ja maaeläimille (Eloranta & Eloranta 2016, Kirkkomäki 2018, Moilanen & 

Luhta 2018). Esteelliset tierummut vaikeuttavat tai tekevät uhanalaisten vaelluskalojen ja 

muiden vesieliöiden liikkumisen mahdottomaksi vesistöjä pitkin, jonka seurauksena 

kymmeniä tuhansia, ellei jopa sata tuhatta kilometriä puroja ja jokia voi olla kalojen ja 

muiden virtavesien ulottumattomissa. Esteet voivat heikentää koko vesistön kalakantojen, 

kuten taimenpopulaatioiden tilaa. Nämä alueet voisivat vuosittain tuottaa esimerkiksi 

taimenpoikasia useiden miljoonien eurojen edestä. 

Aiemman tiedon puutteen takia ongelma on tunnistettu verrattain myöhään. Myös lait ja 

asetukset pienten vesistöjen, tiehankkeiden rahoituksen ja vaikutusten arvioinnin osalta ovat 

päivittyneet, mutta osaamista ja toimintamalleja ongelmien korjaamiseksi ja tiehankkeiden 

laadun parantamiseksi ei ole riittävästi. Ongelmat ovat siten yhteiskunnallisia, mutta vesien 

kannalta erityisesti ekologisia ja vesiensuojelullisia sekä virkistyskäyttöön vaikuttavia. Ne 

johtuvat toistaiseksi puutteellisesta ohjauksesta, ylitysrakenteiden ominaisuuksista, 
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puutteellisesta suunnittelusta, asentamisesta ja kunnossapidosta. Suurimpana syynä 

ongelmien syntymiseen on ollut osaamisen ja tiedon puute. 

Metsähallituksen Eräpalveluiden Esteet Pois -projektien sarja on ryhtynyt kehittämään ja 

toimeenpanemaan lain vaatimia sekä vesiluontoystävällisiä toimintamalleja 

tierakentamiseen sekä lisäämään koko metsäsektorin sekä virtavesikunnostajien ymmärrystä 

rumpujen ympäristöongelmasta sekä osaamista oikeaoppisesta ylitysrakentamisesta ja 

ongelmien korjaamisesta. Esteet Pois II -hanke on jatkoa vuosina 2016-2018 toimineelle 

Esteet Pois! -hankkeelle, jonka seurauksena myös Suomessa alettiin kiinnittämään huomiota 

ylitysrakenteiden aiheuttamien ongelmien ennaltaehkäisyyn ja muodostuneiden ongelmien 

korjaamiseen. Esteet Pois -hankkeiden tarve on erityisen ajankohtainen, sillä metsähakkuisiin 

on tulossa merkittävä kasvu, jos osa metsäteollisuusinventoinneista toteutuu. Lisääntyneen 

puuntarpeen tyydyttäminen mahdollistuu vain toimivia metsäteitä pitkin ja 

perusparannushankkeiden määrä kasvaa. Jotta tulevat metsäteidenperusparannukset sekä 

uusien teiden rakentamiskohteet voitaisiin toteuttaa sujuvasti ja laadukkaasti vesistöylitysten 

osalta, on rumpujen oltava esteettömiä vesieliöiden kulkemiselle. Valvonta- ja 

rahoitusviranomaiset kuten ELY-keskukset vaativat tierakentamista, 

metsäteidenperusparannuksia ja hankkeiden arviointia sekä luvitusta koskevissa 

lausunnoissaan, että rummut eivät aiheuta kulkuesteitä vesieliöille. 

Metsäalan- ja tierakentajien osaamisen kartuttaminen ja jalostaminen on erityisen tärkeää, 

jotta tiehankkeet etenevät jatkossakin, monimuotoisuus vesissä turvataan samalla kun 

logistiikka toimii, uusia vaellusesteitä ei enää synny ja jo olemassa olevia voidaan korjata. 

Esteellisyyden turvaaminen on vielä uusi asia metsätiehankkeita suunnitteleville ja 

toteuttaville toimihenkilöille, urakoitsijoille ja tiekunnille. Esteetön jokijatkumo turvaa lajien 

säilymisen ja monimuotoisuuden sekä parantaa kalakantojen ja muiden vesieliöiden tilaa. 

 

2.1. Laki- ja strategiavaatimukset ylitysrakenteiden esteettömyyden taustalla 

 

Virtavesien esteettömyys kuuluu kaikille vesieliöille sekä vesienhoidon vaatimuksiin. 

Vesienhoitolain (1299/2004) ja EU:n vesipuitedirektiivin (60/2000) tavoitteena on saavuttaa 
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ja turvata vesien hyvä ekologinen tila. Vesistö ei kuitenkaan voi saavuttaa tilatavoitettaan, 

jos vaellusyhteys vesistöön on estynyt. Vaelluskalojen ja kalan kulun turvaaminen sekä 

edistäminen mainitaan mm. kansallisessa kalatiestrategiassa (3/2012), valtakunnallisessa 

vesien kunnostusstrategiassa (9/2013), pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategiassa 

(27/2015), kalastuslaissa (379/2015) sekä Oulujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelmassa ja sen 

toimenpideohjelmassa. Rinteen (nykyisin Marinin) hallitusohjelmassa on vahva linjaus 

kalojen luontaisten elinkiertojen palauttamiseen ja vaellusesteiden poistamiseen. 

Luonnonvaraisten vaelluskalakantojen elvyttämisen perusedellytys onkin, että 

vaelluskalojen kaikki elinkierron vaiheet voivat toteutua, mikä puolestaan edellyttää 

toimivia vaellusyhteyksiä lisääntymis- ja syönnösalueiden välillä. Alueet voivat olla hyvinkin 

etäällä toisistaan ja vaellusreitti niille voi olla useamman vaellusesteen vaikeuttama tai 

katkaisema. Vesilain (587/2011) mukaan esteellinen tierumpu on laiton, eikä vesistöylitys 

saa aiheuttaa vahinkoa luonnolle, sen toiminnalle, kalastukselle tai kalakannoille eikä 

vaarantaa purouoman tai noron luonnontilaa. Myös uuden yksityistieasetuksen 

(1069/2018) 3 §:n mukaan, tienpidon valtionavustuksissa on erityisesti huomioitava 

vesistöjen ylitysrakenteiden korjaaminen silloin, kun niillä turvataan vaelluskalojen kulku.  

3. Projektin tulokset 

 

• Päivitetty ja viimeistelty valtakunnallinen rumpuohjeisto 

• Valmisteltu osittain valtakunnallinen Esteet Pois III -hanke, josta lähetetty 

rahoitushakemus rahoittajalle. 

• Parannettu purojen tilaa ja monimuotoisuutta poistamalla nousuesteitä ja 

kunnostamalla purouomia, jolla on myönteinen vaikutus kala- ja rapukantoihin sekä 

muiden maa- ja vesieliöiden vapaaseen liikkumiseen. 

• Lisätty vesieliöiden luontaisen lisääntymisen ja elinkierron mahdollisuuksia sekä 

monien uhanlaisten virtavesilajien elinvoimaisuutta. 

• Kunnostettu pääosin konetyönä 27 vaellusesteenä ollutta vesistörumpua ja 

palautettu vaellusreittiä virtavesieliöille 93 kilometriä. 
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• Lisätty myös vaelluskalojen lisääntymis- ja poikasalueita sekä puuainesta lähes 

kaikilla kunnostetuilla vesistöylityspaikoilla. 

• Kehitetty koneellisia kunnostusmenetelmiä vesistörummuille, joita ei ole 

välttämätön vaihtaa sekä innovoitu ja testattu rumpuun asennettavia virtaustelineen 

prototyyppejä (2 kpl). 

• Kerätty koneellisten kunnostusten kustannustietoja, keskimäärin esteen poiston ja 

sen yhteydessä tehtyjen lisääntymis- ja poikasalueiden yhteiskustannukset olivat 

1068 €. Keskimäärin kiviainesta käytettiin 35 tonnia (n. 21 kuutiota) ja konetyöaika 

oli 6 tuntia. 

• Järjestetty esteellisen vesistörummun kunnostusnäytös ja maastokoulutuspäiviä. 

• Järjestetty rumpu- ja purokunnostustalkoot, johon osallistui 21 henkilöä. 

• Inventoitu 33 uutta vesistöylitystä ja tehty kunnostusten yhteydessä 

uusintainventointeja 27 kappaletta. Inventoitu myös yksi puro. 

• Jo edellisen hankkeen inventoimat 628 vesistöylistystä ja Esteet Pois II -inventoimat 

ja kunnostamat kohteet viety ja päivitetty Metsähallituksen ja Metsäkeskuksen 

paikkatietoaineistoihin.  

• Projektia, rumpuohjeiston luonnosversiota ja valmistelussa olevaa valtakunnallista 

jatkohanketta esitelty erilaisissa tilaisuuksissa ja metsäretkillä vähintään 50 kuulijalle. 

• Aiheesta tiedotettu ja viestitty lehtijutuissa, julkaistu päivityksiä sosiaalisen median 

kanavissa sekä Ulkoruokinnassa-podcast yhteistyössä Luontopalveluiden kanssa. 

Päivitykset keräsivät 3604 tykkäystä ja some-kanavilla oli yhteensä 120 614 

seuraajaa sekä podcastissa 200 kuuntelukertaa. 

• Lisätty tie- ja metsäsektorin tietoisuutta sekä osaamista vesistöylitysrakenteiden 

oikeaoppisista toimintatavoista. 

• Huolehdittu tiehankkeeseen soveltuvista taloudellisesti ja ekologisesti kestävistä 

esteidenpoistovaihtoehdoista sekä kunnostamistapojen ohjeistamisesta. 

• Selvitetty esteenpoistomenetelmien tukikelpoisuutta 

• Tehty esteellisen vesistörummun kunnostamisopas 
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4. Hankkeen työt ja toimenpiteet 

 

4.1. Rumpuohjeiston loppuun saattaminen ja ohjeen testaaminen 

 

Valtaosa metsätaloustoimijoista käyttää Metsäteho Oy:n metsätieohjeistusta vuodelta 2001, 

joka on vanhentunut ja sen uusiminen on vireillä Metsäteho Oy:ssä. Edellinen Esteet Pois! -

hanke valmisteli rumpuohjeen luonnosversion sisällytettäväksi valmistelussa olevaan 

metsätieohjeistoon. Esteet Pois II -hanke testasi valmistellun rumpuohjeiston 

luonnosversiota käytännössä Metsätalous Oy:n Koillismaan metsätiimin alueella neljällä 

uuden tien rakentamiskohteilla. Ohjeen avulla asennettiin 4 vesistörumpua, joiden 

yhteydessä ohje todettiin käytännössä toimivaksi, mutta tietyt haasteet, puutteet ja 

muutostarpeet havaittiin. Ohjeen tekstissä oli etusijalla vaellusesteiden poisto ja niiden 

ennaltaehkäiseminen, mutta rummun asennusmenetelmät olivat puutteellisia. Ohjeiston 

loppuun saattaminen ja viimeistely viivästyivät, sillä ohjeistus tuli laatia yhteisyössä 

Metsätehon kanssa, mutta Metsäteho Oy:n yhteyshenkilö oli alkuun vaikeasti tavoitettavissa, 

ja aiheeseen aktivoiduttiin kunnolla vasta kevään aikana.  Lopulta ohjeen tekstiosiota 

muokattiin, valmisteltiin ja viimeisteltiin organisaatioiden välisellä yhteistyöllä 

Eräpalveluiden, Luontopalveluiden, Metsäteho Oy:n, Metsätalous Oy:n, ViaCon Oy:n, ELY-

keskuksen sekä Metsäkeskuksen asiantuntijoiden kanssa. Ohjeen tekstiosiota 

havainnollistamaan teetätettiin piirroksia asennuksen oikeista periaatteista Luontopalvelujen 

graafisen suunnittelijan toimesta. Ohje saatiin viimeisteltyä pääosin lopulliseen versioonsa, 

mutta ohjeisto tulee hyväksyttää vielä laajemmin (liite 1). Laajan hyväksyttämisen jälkeen 

ohje tullaan sisällyttämään päivityksessä olevaan metsätieohjeistoon. Metsätieohjeiston 

päivittäminen ei ole kuitenkaan edennyt tavoitellusti. Tästä syystä rumpuohjeisto tulisi 

julkaista erikseen valituilla nettisivuilla ja/tai muilla julkaisupaikoilla, ennen metsätieohjeiston 

valmistumista ja sisällyttää se lopulta valmiiseen päivitettyyn metsätieohjeistoon. 
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Kuvat 1-3. Rummun asentamisessa on tärkeää, että rumpu upotetaan uoman pohjan alapuolelle, sen mitoitus 

on riittävä sekä asennuskulma alle 0,5 %. Riittävän upotuksen ansiosta myös rummun pohja alkaa täyttyä 

luonnonmukaisella puron pohjamateriaalilla. 

 

4.2. Inventoitujen kohteiden päivittämisen ohjaus paikkatietojärjestelmiin 

 

Jo projektia aloittaessa tiedettiin paikkatietona inventoidun Iijoen vesistöalueen täydelliset, 

osittaiset ja ajoittaiset vaellusesteet, jotka on arvioitu pisteyttämällä. Suurin osa 

vaellusesteistä on tierumpuja, jotka on asennettu liian korkealle, rumpu on valuma-

alueeseensa nähden liian pieni tai alapuolinen purouoma on syöpynyt, jolloin on 

muodostunut vesieliöiden nousun, ajoittain tai täydellisesti, estävä putous. Noin 2/3 

rumpuesteistä voitaneen aikaisempien hankkeiden arvioiden ja selvitysten mukaan 

(Moilanen & Luhta 2018) korjata vaihtamatta rumpua, esimerkiksi alivesipintaa nostamalla 

ja kynnystämällä. Tämä poistaa rummun alapään pudotuksen, parantaa sen 

lähestymisaluetta sekä hidastaa rummun liiallista virtausnopeutta.  
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Edellisen Esteet Pois -hankkeen keräämä paikkatietoaineiston päivitetty versio vietiin Esteet 

Pois II -projektin aikana Metsähallituksen Sakti ja Silvia -paikkatietojärjestelmiin, jotta 

aineisto olisi sekä Eräpalveluiden, Luontopalveluiden että Metsätalous Oy:n toimijoiden 

käytettävissä. Rumpuaineisto vietiin lopulta myös Metsätalous Oy:n toimijoiden käyttämään 

Locus Map -sovellukseen. Kohteiden tarkastelu onnistui tällöin myös maastossa 

mobiililaitteen avulla. Kesän aikana Saktin virtavesi-inventointi-tasolle tallennettavien 

vaellusesteiden esteellisyysstatus teemoitettiin liikennevalovärein, jotta esteellisyysaste olisi 

helpommin havaittavissa paikkatietoaineistossa. Projektin aikana tehtiin uusia inventointeja 

33 vesistöylityspaikalta muiden töiden yhteydessä, joka on huomattavasti enemmän kuin 

alun perin suunniteltu 0 kpl. Projektissa inventoitiin myös kunnostetut 27 rumpukohdetta ja 

lisäksi yksi puro ennen siihen asennettavaa vesistörumpua.  

Jo edellisen hankkeen inventoimat 628 vesistöylistystä ja Esteet Pois II -inventoimat ja 

kunnostamat kohteet vietiin ja päivitettiin Metsähallituksen ja Metsäkeskuksen 

paikkatietojärjestelmiin. Esteellisyystiedon saattaminen muidenkin kuin Metsähallituksen 

paikkatiedoksi on tärkeää tulosten käyttöönottoa ja hyödyntämistä. Organisaatioiden välisen 

yhteisen paikkatietoaineiston tallennuspaikan tarve on tunnistettu ja sen luominen sekä 

ylläpito olisivatkin osa hankkeen aikana valmistellun Esteet Pois III -jatkohankkeen 

tavoitteita. Tallennuspaikkaan olisi hyvä liittää myös mahdollinen kansalaishavaintopankki, 

joka tukisi laajemmin avoimen tiedon keräämistä, toimisi tiedotuskeinona itse aiheesta ja 

tiedon keruu mahdollistuisi sovelluksen avulla. 

Edellisen Esteet Pois! -hankkeen keräämässä aineistossa oli 180 täydellistä ja 150 

ajoittaista/osittaista vaellusestettä. Näistä Metsähallituksen teillä oli noin 50 %, 

osakkuusteillä noin 20 %, yksityisteillä noin 10 % ja Liikennevirastolla noin 20 % 

(Moilanen & Luhta 2018). Esteet Pois II -projektin kunnostusten ja lisäinventointien jälkeen 

aineistossa on 653 vesistöylitystä, joista 165 on täydellisiä ja 142 ajoittaisia/osittaisia 

vaellusesteitä. Aineiston vesistöylityksistä joka kolmas on nykytiedon mukaan täydellinen 

vaelluseste ja jos tähän lisätään ajoittaiset/osittaiset vaellusesteet, noin puolet 

vesistöylityksistä aiheuttaa jonkinasteista estettä vesieliöille.  
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4.3. Vaellusesteiden korjaaminen, korjausmenetelmien kehittäminen ja 

kustannustiedon kerääminen 

 

Esteet Pois II -projektin rumpukunnostuksia tehtiin Taivalkoskella, Pudasjärvellä ja 

Kuusamossa. Projektin aikana kunnostettiin yhteensä 27 esteellistä vesistörumpua, joista 

Taivalkoskella oli 14 kpl, Pudasjärvellä 10 kpl ja Kuusamossa 2 kpl (taulukko 1). Lisäksi 

kunnostettiin ohikulkumatkalla yksi rumpukohde, jonka rumpuputken suu oli sedimentin, 

karikkeen ja kasvillisuuden tukkima. Kunnostetuista kohteista Metsähallituksen teillä oli 18 

kpl, yksityisteillä 7 kpl, osakkuusteillä 1 kpl ja Liikenneviraston teillä 1 kpl.  

Projektissa kunnostettiin esteellisiä rumpukohteita pääasiassa konetyönä (22 kpl), mutta 

korjauskohteita toteutettiin myös lihasvoimin (5 kpl). Hanketoimiin osallistui yhteensä 6 eri 

konekuskia. Kunnostustyöt olivat pääasiassa rummun vedenpinnan nostamista ja 

putouskorkeuden hävittämistä alapuoliseen uomaan tehdyillä kivikynnyksillä, jolloin 

vaellusesteenä olleeseen rumpuun saatiin riittävä vesisyvyys, hidas virrannopeus ja 

pudottamaton liikkumisväylä vesieliöiden nousulle. Rumpuja kivettiin myös sisäpuolelta.  

Kunnostukset palauttivat vaellusesteinä olleiden rumpujen yläpuolelle uutta vaellusyhteyttä 

optimistisimman arvion mukaan yhteensä 106 kilometriä (esteen yläpuolista uomaa 

tarkasteltu 1:200 000 kartalla ja kerrottu luvulla 1,25) ja pessimistisimmän arvion mukaan 

80 kilometriä (esteen yläpuolista uomaa tarkasteltu 1:200 000 kartalla). Hankkeen tuloksissa 

ja taulukoissa (taulukko 1) käytetään näiden kahden keskiarvoa = 93 km. Kaikilla 

laskentatavoilla saadut tulokset liitteessä 4. Liikkumisyhteys palautui kohteiden yläpuolisen 

uoman lisäksi myös lukuisiin järviin ja lampiin.  

Valtaosa rummuista saatiin kunnostettua täysin esteettömiksi. Konekunnostuksista vain yksi 

rumpu jäi ajoittaiseksi nousuesteeksi ja tämäkin johtui rummun ominaisuuksista (rummun 

keskiosa asennettu liian koholle). Vaellusyhteyden palautuminen lisää luontaisen 

lisääntymisen ja elinkierron mahdollisuuksia, parantaa monimuotoisuutta ja monien 

uhanlaisten virtavesilajien elinvoimaisuutta. Liikkumisyhteyden palauttamisen ohella lähes 

kaikille kunnostuskohteille lisättiin kalojen kutupaikkoja, poikaskivikoita sekä puuainesta. 
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Kohteet mitattiin ja valokuvattiin ennen kunnostusta ja kunnostusten jälkeen. Myös niihin 

käytetty työaika, materiaalit ja työmenetelmät dokumentoitiin kustannusten arvioimiseksi ja 

kohteiden myöhempää seuraamista varten (taulukko 2). Liitteessä 2 on kunnostuskohteiden 

(27 kpl) tarkempia tietoja ennen - jälkeen mittauksista, kunnostusmenetelmistä, käytetystä 

työajasta ja materiaaleista. Liitteessä 5 on ennen/jälkeen kuvia sekä kunnostusvaiheiden 

lisätietoja. 

Yksi lihasvoimin toteutetuista kohteista kunnostettiin talkootyönä, jossa täydelliseksi 

esteeksi luokiteltu vesistörumpu kunnostettiin täysin esteettömäksi sekä kivettiin sen 

alapuolista perattua purojaksoa 21 henkilön talkoovoimin (kuvat 5-10). Talkooryhmä koostui 

Oulun kaupungin nuorten työpajan, Metsähallituksen ja ELY-keskuksen henkilöistä. Alun 

perin projektille suunnitellun talkootyön tavoitteena oli kunnostaa 1 - 2 vaellusestettä ja/tai 

2 - 3 purojaksoa, jonka tavoitteeseen arvioitiin pääsevän kaksilla tai kolmilla talkoilla. 

Projektin järjestämän talkoiden aikana tavoite voidaan todeta saavutetuksi, sillä 1 vaelluseste 

poistettiin ja kunnostettiin 1 purojakso (kuvat 5-10). Talkoot keräsivät runsaasti positiivista 

palautetta ja olivat esimerkiksi nuorten työpajan kunnostuskohteista eniten kiitosta saanut 

luontotyö. Talkoita toivottiin järjestettävän myös jatkossa ja kohteita tulisi saattaa 

vapaaehtoistyön toimijoiden tietoisuuteen. Talkoiden seurauksena tietoisuus ja kiinnostus 

omaehtoiseen kunnostustoimintaan kasvavat.  

Kuva 4. Kunnostetut kohteet kartalla. Vihreät pisteet ovat esteettömiä ja keltaiset pisteet ajoittaisia/osittaisia 

esteitä. Tummanvihreät alueet ovat Metsähallituksen hallinnoimia alueita. Tarkempia kuvia liitteessä 3. 
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Kunnostuskohteiden toimivuutta ja rakenteiden pysyvyyttä tulee seurata tulevina vuosina eri 

vedenpinnankorkeuksina. Sekä Esteet Pois! että Esteet Pois II -projektien aikana tehtyjen 

kunnostuskohteiden seuranta on tärkeää, jotta saadaan tarpeellista tietoa kunnostusten 

onnistumisesta ja parhaista käytännöistä jatkossa. Esteet Pois II -projektin aikana tehdyt 

havainnot osoittavat, että konekunnostuksia kannattaa suosia vesistörummun aiheuttaman 

esteen poistamisessa.  
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Puro Kunta 
Esteellisyysaste 

ennen 

Esteellisyysaste 

jälkeen 

Esteen 

yläpuolelle 

vapautunut 

uoman pituus 

(m) 

Iso-Partasenoja Pudasjärvi Täydellinen Ei 3719 

Lianoja Pudasjärvi Täydellinen Ei 8531 

Mämmioja Pudasjärvi Ajoittainen Ei 1531 

Ruuhenoja Pudasjärvi Ajoittainen Ajoittainen 766 

Syväoja Pudasjärvi Ajoittainen Ei 2625 

Teerioja Pudasjärvi Ajoittainen Ei 1531 

Sotioja Pudasjärvi Täydellinen Osittainen 4375 

Nimetön Ahvenjärvestä Pudasjärvi Täydellinen Ei 1756 

Pikku-Partasenoja1 Pudasjärvi Osittainen Ei 6453 

Pikku-Partasenoja2 Pudasjärvi Täydellinen Ei 2516 

Pikku-Partasenoja3 Taivalkoski Täydellinen Ei 875 

Hämeenoja Taivalkoski Ajoittainen Ei 1531 

Itkunoja Taivalkoski Täydellinen Ajoittainen 1422 

Karhuoja Taivalkoski Ajoittainen Ei 11156 

Kylmäluomanoja Taivalkoski Täydellinen Ei 5141 

Lasasenoja Taivalkoski Ajoittainen Ei 2188 

Lohioja Taivalkoski Täydellinen Ei 3828 

Mätäsoja Taivalkoski Osittainen Ei 5688 

Pikkuoja Taivalkoski Täydellinen Ajoittainen 547 

Porrasoja Taivalkoski Täydellinen Ei 5031 

Raappananoja1 Taivalkoski Täydellinen Ei 1969 

Raappananoja2 Taivalkoski Täydellinen Ei 1094 

Lomaojan sivuhaara Taivalkoski Ajoittainen Ei 3590 

Vittuoja Taivalkoski Täydellinen Ei 3391 

Ulkupuro Kuusamo Täydellinen Ei 9166 

Nimetön 

Vaarainlammista 
Kuusamo Ajoittainen Ei 677 

Kivekäspuro (Puolanka) Täydellinen Ajoittainen 1696 

  
 tukoksen poisto 

ohikulkumatkalla   Yhteensä 92 791 

Taulukko 1. Rumpukunnostusten esteellisyysaste ennen ja jälkeen kunnostuksen sekä esteen yläpuolelle 

vapautunut uoman pituus. 
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Kuvat 5-10. Vittuojan talkooporukka ja työn tulos. Talkoot olivat mukava tapahtuma sekä talkoisiin 

osallistuville että paikallisille maan- ja vesiomistajille. ”Ryskätyöt” ovat monelle mukavaa vaihtelua ja 

vastapainoa normaaliin toimistotyöhön. Näitä toivottiin lisää! 

 

Ennen 

Ennen 

Jälkeen 

Jälkeen 
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Kuva 11. Porrasojan esteellisen rummun kunnostamisessa jouduttiin kynnystämään myös yläpuolista uomaa. 

 

 

 

 Kuvat 12-20. Esimerkkejä hankkeen aikana tehdyistä kunnostuksista. Ensimmäisen kuvakolmikon 

(Ulkupuron) kunnostaminen maksoi 730 €, konetyötä kului 2 h ja kiviainesta 40 tonnia (n. 24 kuutiota). Toisen 

kuvakolmikon (Raappananojan) kustannukset olivat 1090 €, konetyötä kului 5 tuntia ja kiviainesta 60 tonnia 

(n. 36 m3). Kolmannen kuvasarjan (Pikku-Partasenojan) kustannukset olivat 1700 €, konetyötä kului 10 tuntia 

ja kiviainesta 73 tonnia (n. 44 m3). Kaikki täydelliset liikkumisesteet saatiin kunnostettua esteettömiksi. 
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Kuva 21. Lianojan täydellinen vaelluseste saatiin esteettömäksi alapuolisilla kynnyksillä sekä rummun 

sisäpuolta ja yläpuolista uomaa kiveämällä. Samalla kohteelle tehtiin kutusoraikkoja. Kokonaiskustannukset 

1670 €, kiviainesta käytettiin 86 tonnia (n. 52 m3) ja konetyöaika oli 10 tuntia. 

 

 

 

 

Kuvat 22-25. Rummun aiheuttaman esteen poiston yhteydessä voidaan kustannustehokkaasti lisätä kalojen 

kutupaikkoja esimerkiksi kynnysten niskoille. Konevoiman potentiaali kannattaakin hyödyntää tehokkaasti kohteella 

ollessa. Kutusora ei kuitenkaan ole hyvä tiivisteaine kynnysten teossa. Esteen poistamiseen rummun alapuoliseen 

uomaan tehdyillä kynnyksillä tulee käyttää muuta materiaali kuin kutusoraa, sillä kutusoran avulla rakenteista ei tule 

tiiviitä ja sora on herkkä lähtemään virran mukaan varsinkin tulva-aikaan. Käytä kynnyksissä monirakeista kiviainesta, 

kynnyksiä voi hieman tiivistää myös murskeella (korkeintaan 20 % käytetystä materiaalista). Kutusoraikkoja 

kannattaa tehdä valmiiden kynnysten niskoille resurssien mukaan. 
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4.3.1. Rummun sisäpuolen kiveäminen 

 

Esteellisten ja liian ylös asennettujen putkirumpujen pohja on usein paljas, sillä se ei ole 

asennuskorkeutensa vuoksi voinut täyttyä luonnonmukaisella purouoman materiaalilla. 

Rumpuja tulisikin kivetä kunnostustöiden yhteydessä myös sisäpuolelta, jotta vesieliöillä on 

paremmat mahdollisuudet ylitysrakenteen läpi liikkumiseen ja esteetön jatkumo jatkuu läpi 

ylitysrakenteen. Rummun pohjan kiveämisen ja soran lisäämisen ansiosta myös 

pohjaeläimillä, kuten katkoilla, kotiloilla, simpukoilla, juotikkailla sekä muilla ryömivillä 

vesiselkärangattomilla on paremmat mahdollisuudet rummun läpi liikkumiseen. Isommat 

kivet antavat eliöille suojaa, hidastavat rummun liiallista virtausnopeutta ja luovat 

hitaamman virran alueita sekä nostavat rummun vesitilavuutta ja vesipintaa.  

Kivien paikallaanpysyvyys paljaalla rummulla voi liian kaltevaan kulmaan asennetuilla ja 

virtausolosuhteiltaan voimakkailla rummuilla olla heikkoa ja niiden on havaittu selvitysten 

mukaan huuhtoutuvan tulva-aikaan rummun eteisaltaaseen. Kivien tulisikin olla tarpeeksi 

suuria. Hankkeen aikana lisättiin isoja lohkareita kantamalla sekä pienempää kiviainesta 

lapiolla ja erilaisilla muoviastioilla (kuva 27). Kiviaineksen levitys lihasvoimin on kevyintä 

ylävirran puolelta. Sisäpuolen kiveämisessä on muissa hankkeissa käytetty myös rummun 

läpi vedettäviä ”kelkkoja”, joita voidaan vetää kettinkien tai narujen avulla myös 

kaivinkoneen avulla rummun toisesta päästä.  

Rumpuun voidaan sijoittaa myös vallikiviä, joiden ankkuroiminen paikalleen onnistuu 

sinkkivaijerilla. Lisäksi hankkeen aikana rumpuihin asennettiin virtausta hidastavia telineitä, 

joiden toimivuutta tullaan seuraamaan tulevina vuosina. 
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Kuvat 26-29. Rummun sisäpuolen kiveäminen. 

4.3.2 Virtausteline 

 

Projektin aikana innovoitiin ja testattiin rumpuun asennettavia virtaustelineen prototyyppejä 

(2 kpl), jotka teetätettiin Koillismaan Metallipaja Oy:llä. Ensimmäisen prototyyppiratkaisun 

ideana oli kantaa kiviainesta telineeseen tehtyihin kuppeihin hidastamaan rummun liian 

voimakasta virtausnopeutta. Tämän version poikkirakenteet olivat kuitenkin liian tiheät, joka 

voi kasvattaa rakenteen tukkiutumisriskiä. Huomattavasti ensimmäistä versiota 

yksinkertaisempi, asennusystävällisempi sekä edullisempi telineratkaisu havaittiin 

toimivammaksi vaihtoehdoksi. Toisessa pilottiratkaisussa telineeseen tehtiin virtausta 

hidastavia lamelleita. 8 metrin pituiseen (ø 100 cm) putkirumpuun asennettavat telineet 

jaetaan kahteen 4 metrin osaan, jotta telineen kuljettaminen sekä asentaminen on 

Kuva: Sini Salmirinne 
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helpompaa. Osat yhdistetään rummussa pulttien ja muttereiden avulla. Lamellit eivät saa olla 

liian tiheässä eikä niiden korkeus saa olla yli 10 – 15 % rummun halkaisijasta, jotta rummun 

purkautumiskykyä ei heikennetä liikaa (Eloranta & Eloranta 2016). Aukkomitoituksen 

riittävyys tulisi tarkistaa ennen telineen asentamista. Ensimmäisen prototyypin hinta oli 

3100 € (kuva 30) ja toisen 1470 € (kuva 31-33). Telinekustannukset pienenevät mitä 

rutiininomaisemmaksi ja yleisemmäksi niiden käyttö muuttuu. Rakenteiden tukkeutumista 

tulee kuitenkin seurata säännöllisesti. Telineet hidastavat liiallista virtausnopeutta, nostavat 

vesipintaa ja luonnonmukaistavat olosuhteita ylitysrakenteen sisällä. Lamellit pitävät puron 

pohjamateriaalia, kuten kiviä ja soraa, paremmin paikallaan, jolloin luonnollinen pohjan 

jatkumo säilyy paremmin myös rummussa.  
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Kuvat 30-33. Virtaustelineet ja parempi prototyyppi asennettuna Sotiojaan. Ala- ja yläpuolista puolista 

uomaa tulee vielä kynnystää kohteella. Voit mukailla telineen tietoja ja mittasuhteita asennettavan 

rummun mukaan. Telineen leveys tulee olla hieman rummun halkaisijaa pienempi, jotta se mahtuu 

rakenteen sisälle. 
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Kuvat 34-36. Tyyppikuvien laatimisen pohjana on käytetty 

Talokaivo Oy:n K-Kalapolut -hankkeeseen lahjoittaman putkisillan lamellitietoja (WWF 2019). Lamellit 

mitoitetaan rummun koon mukaan. Kyseinen lamellin detaljikuva on mitoitettu halkaisijaltaan 1000 mm 

rumpuun asennettavaan telineeseen.  

 

  

Kuvat 37-38. Lamellit liian korkealle asennetussa rummussa sekä idea rummun pohjan kattamisesta tehtaalla 

valmistetulla elementillä, johon voidaan esimerkiksi valaa lamelleita tai suurempia kiviä. 

Kuvat: Jari Kostet 
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4.3.3. Kunnostusten kustannustiedot 

 

Projektin varoilla rahoitettiin täysin 23 kunnostuskohdetta ja 4 kohdetta yhteistyössä 

kalaveden osakaskuntien tai tieosakkaiden kanssa. Projektin keräämien koneellisten 

kunnostusten kustannustietoja, jonka perusteella keskimäärin vesistöylityksen aiheuttaman 

esteen poiston ja sen yhteydessä tehtyjen lisääntymis- ja poikasalueiden yhteiskustannukset 

olivat 1068 € (vaihteluväli 294 - 2230 €). Konetyöaika kunnostuksissa oli keskimäärin 6 tuntia 

(vaihteluväli 1 - 16 h). Konekunnostukset voidaan todeta erittäin kustannustehokkaaksi 

kunnostamistavaksi. Pienempiä, uomaleveydeltään alle kahden metrin kohteita voi silti olla 

tarpeen kunnostaa myös lihasvoimin. Keskimäärin esteen kunnostamiseen käytettiin 35 

tonnia (n. 21 m3) kiviainesta (vaihteluväli 1 - 86 tn) ja projektin aikana virtavesiin siirrettiin 

yhteensä 944 tonnia (noin 566 kuutiota) sora- ja kiviainesta. Kunnostuksissa käytettävän 

materiaalin määrä tulee arvioida kohteella aina erikseen. 

Kun tuloksia vertaa edellisen Esteet Pois! -hankkeen keräämään tietoon, keskimäärin esteen 

poistoon kului miestyönä 6,5 henkilötyöpäivää (vaihteluväli 1 - 16 htp), jonka 

kokonaiskustannukset ovat ilman kunnostusmateriaaleja noin 1000 €. Joidenkin miestyönä 

kunnostettujen kohteiden rakenteiden pysyvyyden ja toimivuuden kanssa on kuitenkin 

havaittu ongelmia. Voidaankin todeta, että esteiden poistossa kannattaa hyödyntää 

konetyötä mahdollisimman paljon, sillä rakenteet saadaan lujiksi ja toimiviksi sekä lisättyä 

myös kutupaikkoja erittäin kustannustehokkaasti. Kunnostukset ovat huomattavasti 

nopeampia konetyönä ja ne ovat miestyönä tehtyjä kunnostuksia kustannustehokkaampia. 

Lihasvoimin tehtävissä kunnostuksissa kuluu henkilötyöpäivinä se aika mikä 

konekunnostuksissa kuluu tunteina. Yhteensä Esteet Pois! ja Esteet Pois II -hankkeiden 

aikana on kunnostettu noin 60 esteellistä vesistörumpua Iijoen vesistöalueelta. 

Muualta tilattua kiviainesta ei aina ole mahdollista kipata kapeilla metsäteillä ylitysalueen 

viereen siten, ettei se haitta tielläliikkujia. Tuotu kiviaines onnistutaan yleensä kippaamaan 

ylityspaikan lähellä oleviin tienlevennyksiin, jotka voivat olla muutamien kymmenien metrien 

päässä kunnostuspaikalta. Konetyöaikaa ja kustannuksia kuitenkin pienentää merkittävästi, 

mikäli muualta tuotu kiviaines onnistutaan toimittamaan aivan kunnostuskohteen viereen. 
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Parinkymmenenkin metrin etäisyys kiviaineksen ja rumpukohteen välillä pakottaa koneen 

rullaamaan edestakaisin niiden väliä, jolloin kunnostuksiin kuluu enemmän aikaa ja rahaa. 

Kiviaineksen kippaaminen ylityspaikan viereen onnistuu varsinkin silloin, jos kone on 

valmiina kohteella siirtämässä toimitetut materiaalit pois tieltä. Hankkeen aikana suurin osa 

kiviaineksesta kuitenkin toimitettiin hyvissä ajoin ennen kunnostamisen aloittamista, niin 

lähelle kohdetta kuin oli mahdollista. Tämän johdosta materiaalin siirtelyyn kului hieman 

konetyöaikaa. Kone oli valmiina odottamassa vain kahdella kohteella, mutta jo niiden 

yhteydessä erot kunnostuksen jouhevuudessa havaittiin. 

Kohteita kannattaa kunnostaa jatkossa myös järeällä liukupuomilla ja kahmakouralla 

varustetulla kuorma-autolla, jolla kunnostuksissa käytettävän materiaalin kuljettaminen 

onnistuu samalla kun kohteelle siirrytään. Kalustoa on käytetty esimerkiksi Puolangalla 

tehdyissä rumpukunnostuksissa Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimesta. Kalustoa ei 

kuitenkaan ole kovinkaan yleisesti saatavilla, eikä sillä voida kynnystää uomaa 15 metriä 

kauempaa tiestä, hyödyntää lähimaaston lohkareita tai tiivistää kynnysrakenteita kunnolla. 

Joka tapauksessa Puolangan rumpukunnostuksissa se on osoittautunut 

kustannustehokkaaksi vaihtoehdoksi ja jatkossa olisikin hyvä osata tunnistaa, milloin käyttää 

tätä kalustoa, milloin taas kaivinkonetta ja milloin puolestaan turvautua lihasvoimaan.  
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Taulukko 2. Kustannustiedot sekä rummun ominaisuustietoja ennen ja jälkeen kunnostuksen. 

 

• Konekunnostusten kustannukset olivat keskimäärin 1068 € 

• Konetyöaika oli keskimäärin 6 tuntia 

• Kiviainesta käytettiin keskimäärin 35 tonnia (noin 21 kuutiota). 

Mustalla fontilla merkatut kunnostukset tehtiin Esteet Pois! –hankkeessa, joita korjailtiin ja 

paranneltiin konetyönä. 

Vesialueen nimi

Vesipinta 

rummun 

alapäässä

Pudotus 

vesipintaan Virtausnopeus Esteellisyys

Konetyö

aika h

Konekust

annus 

(sis ALV)

Kiviaines 

MH 

sorapaikk

a (tn)

Kutusora/

poikaskivi 

(tn) (sis. 

ALV)

Kiviaines 

yhteensä 

(tn)

Kivikust

annus

Työnjohto/

henkilötyö Kustannukset Työmenetelmät

86,8 € / h 3 € / tn 22,94 € / tn 25 € / h

ennen Mätäsoja 21 0 75 cm/s Osittainen 5 1 800 € Miestyö (9 htp)

jälkeen 33 0 56 cm/s Ei 3,5 304 € 0 0 40 0 € 100 € 400 € Konetyö

ennen Raappananoja 9 3 91 cm/s Täydellinen

jälkeen 21 0 22 cm/s Ei 5 350 € 40 20 60 560 € 175 € 1 090 € Konetyö

ennen Raappananoja 8 20 69 cm/s Täydellinen

jälkeen 26 0 34 cm/s Ei 15,5 1 283 € 0 0 64 0 € 375 € 1 660 € Konetyö

ennen Karhuoja 7 0 106 cm/s Ajoittainen 4,5 600 € 600 € Miestyö (3 htp)

jälkeen 32 0 15 cm/s Ei 4 380 € 0 40 40 918 € 100 € 1 400 € Konetyö

ennen Kylmäluomanoja 18 6 140 cm/s Täydellinen

jälkeen 27 0 74 cm/s Ei 6 512 € 0 70 70 1 568 € 150 € 2 230 € Konetyö

ennen Lasasenoja 33 0 73 cm/s Ajoittainen

jälkeen 31 0 23 cm/s Ei 5 435 € 0 40 40 975 € 125 € 1 540 € Konetyö

ennen Pikkuoja 4 5 94 cm/s Täydellinen

jälkeen 14 0 17 cm/s Ajoittainen 1 128 € 0 10 10 236 € 75 € 440 € Konetyö

ennen Ruuhenoja 18 0 27 cm/s Ajoittainen

jälkeen 21 0 24,6 cm/s Ajoittainen 0 0 € 0 0 1 0 € 50 € 50 € Miestyö (1,5 h)

ennen Vittuoja 15 3 80 cm/s Täydellinen

jälkeen 32 0 26 cm/s Ei 0 0 € 0 3 11 105 € 200 € 940 € Miestyö (talkoot)

ennen Lohioja 6 21 36 cm/s Täydellinen

jälkeen 29 0 25 cm/s Ei 11 853 € 0 7 27 161 € 175 € 1 140 € Konetyö (+ teline)

ennen Iso-Partasenoja 15 14 167 cm/s Täydellinen

jälkeen 36 0 29 cm/s Ei 11,5 904 € 25 14 45 321 € 200 € 1 500 € Konetyö

ennen Hämeenoja 13 0 55 cm/s Ajoittainen

jälkeen 30 0 16 cm/s Ei 2 308 € 0 0 6 0 € 50 € 360 € Konetyö

ennen Pikku-Partasenoja 49 0 210 cm/s Osittainen

jälkeen 38 0 31 cm/s Ei 6 503 € 30 10 40 320 € 75 € 900 € Konetyö

ennen Pikku-Partasenoja 30 0 31 cm/s Ajoittainen

jälkeen 37 0 27 cm/s Ei 2 180 € 30 10 45 320 € 50 € 550 € Konetyö

ennen Pikku-Partasenoja 18 13 55 cm/s Täydellinen

jälkeen 36 0 35 cm/s Ei 10 830 € 53 20 73 620 € 250 € 1 700 € Konetyö

ennen Mämmioja 21 0 115 cm/s Ajoittainen

jälkeen 31 0 55 cm/s Ei 3 293 € 20 10 32 290 € 75 € 660 € Konetyö

ennen Teerioja 12 0 36 cm/s Ajoittainen 3 800 € Miestyö (4 htp)

jälkeen 35 0 22 cm/s Ei 3 293 € 20 7 27 0 € 75 € 510 € Konetyö

ennen Lianoja 16 5 119 cm/s Täydellinen

jälkeen 41 0 61 cm/s Ei 10 963 € 60 20 86 660 € 250 € 1 670 € Konetyö

ennen Syväoja 0 2 0 cm/s Ajoittainen 2 1 200 € Miestyö (6 htp)

jälkeen 46 0 54 cm/s Ei 9 713 € 60 3 63 236 € 225 € 1 175 € Konetyö

ennen Porrasoja 10 6 59 cm/s Täydellinen

jälkeen 32 0 34 cm/s Ei 14 1 463 € 0 61 61 451 € 200 € 2 115 € Konetyö

ennen Ulkupuro 14 13 93 cm/s Täydellinen

jälkeen 61 0 24 cm/s Ei 2 186 € 0 0 40 491 € 50 € 730 € Konetyö

ennen Nimetön Vaarainlammista 8 0 3 cm/s Ajoittainen

jälkeen 37 0 2 cm/s Ei 1 112 € 0 0 12 147 € 25 € 294 € Konetyö

ennen Itkunoja 5 5 88 cm/s Täydellinen

jälkeen 24 0 45 cm/s Ajoittainen 0 0 € 0 2 4 47 € 389 € 435 € Miestyö 2 htp

ennen Kivekäspuro 20 0 13 cm/s Täydellinen

jälkeen 20 0 19 cm/s Ajoittainen 0,0 0 € 0 0 0 0 € 15 € 15 € Miestyö (0,5 h)

ennen Nimetön Ahvenjärvestä 10 10 95 cm/s Täydellinen

jälkeen silta (22) 0 63 cm/s Ei 8,0 600 € 0 0 3 0 € 0 € 1 600 € Rummunvaihto

ennen Lomaojan sivuhaara 9 0 40 cm/s Ajoittainen

jälkeen 18 0 21 cm/s Ei 3,0 210 € 40 4 44 304 € 50 € 354 € Konetyö

ennen Sotioja 18 5 200 cm/s Täydellinen

jälkeen 19 0 48 cm/s Osittainen 0,0 0 € 0 0 0 0 € 100 € 1 570 € Virtausteline

ENNEN KUNNOSTUSTA JA KUNNOSTUKSEN JÄLKEEN,  2019
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4.4. Valtakunnallisen vaellusestehankkeen valmistelu 

 

Projektin aikana valmisteltiin Esteet Pois III -jatkohanke, jonka rahoitushakemus lähetettiin 

rahoittajalle 31.3.2020. Hanke suunniteltiin toteutettavan sekä valtion- että yksityismailla. 

Hankkeen vastuuorganisaationa toimii Metsähallituksen Eräpalvelut ja osatoteuttajina 

Suomen Metsäkeskus, Suomen ympäristökeskus sekä Metsähallituksen Luontopalvelut. 

Tärkeimmät yhteistyökumppanit olisivat Metsätalous Oy, Metsäteho Oy ja OTSO 

Metsäpalvelut Oy, metsänhoitoyhdistykset sekä kunnostusverkostot ja 

luonnonsuojelujärjestöt.  

Esteet Pois III -projektin tavoitteet: 

• Metsä- ja tiesektorin osaaminen vesiluontoystävällisten ja lainmukaisten 

ylitysratkaisujen toteuttamisessa paranee ja osaaminen jalostuu. 

• Tierakentamisessa huomioidaan paremmin kalojen ja muiden vesieliöiden kulku, 

jolloin vesieliöiden elinympäristöt säilyvät ja niille vapautuu lisää elintilaa. 

• Tiehankkeet etenevät ja ihmisten sekä raaka-aineiden liikkuvuus säilyy suunnittelu- 

ja toteutusosaamisen riittäessä lakien ja rahoituksen sekä vesistöjen vaatimalla 

tasolla 

• Vaellusesteiden määrä ei kasva tai jopa vähenee, jolloin virtavesien, kalakantojen ja 

muiden vesieliöiden tila paranee ja ympäristön monimuotoisuus säilyy. 

• Kaikilla osapuolilla on käytössään paikkatieto, kun eri organisaatioiden käyttöön 

suunnitellaan yhteinen rumpuaineistojen tallennuspaikka ja riskikohteista saadaan 

tarkentavaa tietoa jatkossa. 

• Vesistöylitysten riittävä huomiointi ja ongelmat ymmärretään kokonaisvaltaisemmin 

ja tietoisuus lisääntyy myös suuren yleisön keskuudessa. 

Hankkeen suunnitellut toimenpiteet ovat: koulutus ja neuvonta, koulutuskohteiden toteutus, 

paikkatiedon tarkentavat maastoselvitykset sekä esteellisyysseurannat, jotka kohdistuvat 

Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun sekä Lapin maakuntiin. Paikkatietoanalyysi potentiaalisten 

vesistöylitysten tunnistamiseksi sekä esteellisten rumpujen paikkatiedon yhteisen 

tallennuspaikan tuottaminen, tiedottaminen ja viestintä toteutetaan valtakunnallisesti. 
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Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen on 

haettu EU:n maaseuturahaston rahoitusta. Hankkeen suunniteltu toteutusajankohta on 

2020-2022. 

4.5. Esteellisen vesistörummun kunnostamisopas 

 

Projektin aikana tunnistettiin tarve rumpuohjeiston lisäksi myös jo muodostuneiden 

ongelmarumpujen kunnostamisoppaalle. Hankkeet ovat kunnostaneet esteellisiä rumpuja 

ympäri Suomea, mutta esimerkiksi konekunnostusten kustannustietoja tai havainnollistavia 

kunnostusesimerkkejä ei ole vielä laadittu. Opas koostettiin hankemateriaalin sekä 

aikaisempien hankkeiden ja selvitysten pohjalta. Kunnostamisopas keskittyy kuvaamaan 

esteellisten vesistörumpujen kunnostamiskäytäntöjä sekä kehittämään metsäalan, 

tierakentajien ja virtavesikunnostajien osaamista. Oppaan tarkoitus on edistää kentän sekä 

virtavesikunnostajien tiedontarvetta vesistörumpujen aiheuttaman esteellisyyden 

tunnistamisessa, lisätä osaamista kunnostustoimenpiteiden toteuttamisesta sekä 

havainnollistaa esimerkein erilaisten kunnostustöiden kustannustietoja. 

4.6. Projektin antama asiantuntija-apu sekä tiehankkeiden 

esteenpoistomenetelmien tukikelpoisuus 

 

Projekti antoi asiantuntija-apua tienpitäjille Sotivaaran metsätiehankkeessa Sotiojan 

ylittävän vesistöylitysrakenteen esteellisyyden poistosta, jotta tien 

perusparannushankkeessa löydettäisiin ekologisesti ja taloudellisesti kestävät toimintatavat 

vesistöylitysrakenteen osalta. Tienhankkeen suunnitteluvaiheessa Sotiojan vesistörummun 

esteellisyyttä ei havaittu, eikä sen esteellisyyden poiston tuomia lisäkustannuksia osattu 

huomioida tiehankkeen kustannusarviossa. Tiehankkeen suunnittelijat lähettivät ELY-

keskukselle lausuntopyynnön, sillä tiehanke kulkee Syötteen kansallispuiston/Natura-alueen 

välittömässä läheisyydessä. Sotiojan rummun esteellisyys tuli ilmi tiehankkeen 

suunnittelijoille vasta ELY-keskuksen lausunnon yhteydessä. Vastaaviin tapauksiin tullaan 

varmasti törmäämään myös jatkossa ja voidaankin todeta tie- ja metsäsektorin kehitys- sekä 

rumpukoulutustarpeet. Esimerkiksi esteellisyyden tunnistamiseen, olemassa olevien esteiden 

poistoon ja uusien ennaltaehkäisyyn (rummun oikeaoppinen asentaminen) tarvitaan 



27 
 

koulutusta ja ohjeistusta. Rumpujen aukkolausunnon koulutustarve on noussut myös esille. 

Esteet Pois II -projekti ehdotti Sotiojan esteellisen vesistörummun A) vaihtamista 

kaarirumpuun, siltaratkaisuun tai isompaan virtauslamelleilla varustettuun rumpuun tai B) 

kunnostamista sen alapuolista uomaa kynnystämällä ja rummun sisäpuolelle asennettavan 

virtaustelineen avulla. Tapauksessa päädyttiin vaihtoehtoon B), sillä Kemera -rahoituksen 

puolelta tiehanke ei ole järkevä investointi, mikäli metsähehtaareilta saatava tuottavuus on 

vähemmän kuin tien perusparannuksen kustannukset. Vesistöylitysrakenteen vaihdon 

tuomat lisäkustannukset nostaisivat tiehankkeen kokonaiskustannukset taloudellisesti 

kannattamattomaksi ja näin ollen tiehanke jää toteutumatta tai hanke ei ulotu 

vesistöylityspaikalle saakka = esteeseen ei puututa. 

Tapauksen johdosta selvitettiin erilaisten esteenpoistomenetelmien Kemera-

tukikelpoisuutta. Vesistöylitysrakenteen kunnostaminen sen alapuolista uomaa 

kynnystämällä ja sisään asennettavalla virtaustelineellä ovat Kemera-tukikelpoisia 

toimenpiteitä. Toimenpiteen toteuttamiseen saa antaa myös esimerkiksi ELY:n osittain 

rahoittaman hankkeen asiantuntija-avustusta (lasketaan viranomaisneuvonnaksi). Jos 

Kemeralla rahoitettavan metsätien perusparannukseen sisältyy sillan (ø ≥ 2 m) korjaamista, 

suunnittelutyötä ja tarvikekustannuksia, voidaan myönnettävän tuen määrää korottaa 10 % 

ja työ sisältyisi tien perusparannushankkeeseen. Mikäli silta korjataan/tehdään korvaava silta 

kokonaan tai osittain muulla julkisella rahoituksella, silta ja tie ovat erillisiä hankkeita, jolloin 

tien perusparannuksessa on katkos sillan kohdalla. Pääasia ettei sama työ tai toimenpide saa 

kahta julkista rahoitusta.  

Kemera-lakia ollaan uudistamassa, jatkossa on tärkeää, että rumpujen esteellisyysasia 

huomioidaan tarkemmin ja tuen määrää voidaan korottaa rumpukunnostuksiin. Tähän on 

alettu kiinnittämään jo huomiota, sillä uuden yksityistieasetuksen (1069/2018) 3 §:n mukaan, 

tienpidon valtionavustuksissa on erityisesti huomioitava vesistöjen ylitysrakenteiden 

korjaaminen silloin, kun niillä turvataan vaelluskalojen kulku. Valtion antamissa tuissa tulee 

huomioida erilaisten vesistöylitysrakenteiden kustannukset, ympäristöystävällisyys ja 

ylityspaikan luontoarvot. Tuen määrää tulee korottaa, mikäli tiehankkeeseen kuuluu 
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esteellisten vesistöylitysrakenteiden kunnostamista tai sen vaihtamista uuteen. 

Vesistöylityrakenteiden aiheuttaman esteellisyyden poistoon tulee kannustaa, eikä se saa 

olla rasite tai estää tiehankkeiden toteutumista. Valtion antama tuki tulisi kehottaa 

vesistöystävälliseen tierakentamiseen, esimerkiksi kannustamalla valitsemaan normaalin 

umpirummun sijasta vesi- ja maaeliöiden kannalta paras ylitysrakenne (erityisesti arvokkailla 

luontokohteilla) ja subventoimaan kalliin ylitysrakenteen ja normaalin vesistörummun 

erotus. Näin vesistörakenteiden lainvoimaisuus sekä luontoystävällisyys toteutuvat mitä 

todennäköisimmin jatkossa. 
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4.7 Viestintä ja tiedottaminen 

 

Päättyvässä Esteet Pois II -projektissa järjestettiin esteellisen vesistörummun 

kunnostusnäytös Porrasojalla, josta tiedotettiin yli 400 sähköpostiviestillä sekä 

vesistökunnostusverkostojen Facebook -tileillä. Näytökseen osallistui lopulta vain 7 henkilöä, 

luultavasti epäoptimaalisen ajankohdan takia (talvi, pyhäpäivä). Esteet Pois II -projektia, 

rumpuohjeiston luonnosversiota ja sekä tulevaa jatkohanketta esiteltiin erilaisissa 

tilaisuuksissa ja metsäretkillä vähintään 50 kuulijalle sekä sähköpostin välityksellä vähintään 

550 vastaanottajalle. Rumpujen esteellisyysasiasta tiedotettiin ja viestittiin muun muassa 

lehtijuttujen (Koillissanomat, Iijokiseutu, Jokijärven Avviisi) välityksellä, sekä julkaistiin useita 

päivityksiä sosiaalisen median kanavissa (Instagram, Facebook) sekä podcast Spotify:ssä, 

Soundcloud:ssa, Listen Notes:ssa ja Apple Podacast:issa (Luontopalveluiden 

Ulkoruokinnassa-podcast). Somepäivitykset (7 kpl) keräsivät yhteensä 3604 tykkäystä ja 

some-kanavilla oli yhteensä 120 614 seuraajaa, joilla on ollut mahdollisuus nähdä 

tiedotukset sekä päivitykset. Podcastissa on ollut noin 200 kuuntelukertaa. Lisäksi projektin 

aikana järjestettiin koulutuspäivä Metsäkeskuksen toimihenkilöille sekä tarkasteltiin yhdessä 

Metsätalous Oy:n kanssa kunnostettavaksi tulevaa rumpua maastossa. Projekti piti 

koulutuksen rumpujen inventoimisesta myös Kalaelinympäristöjenhoito (KEH) -hankkeen 

järjestämän purokunnostuskoulutuksen yhteydessä noin 30 henkilölle. 

 

13.6.2019 Rumpuinventointikoulutus Viitasaarella Metsähallituksen toimijoille (n. 30 hlöä). 

20.6.2019 Koulutuspäivä Metsäkeskuksen toimihenkilöille. 

29.8.2019 Metsähallitus Instagram, n. 4000 seuraajaa, postauksessa 122 tykkäystä 

https://www.instagram.com/p/B1vJ7ouh0qH/ 

29.8.2019 Eräluvat Instagram, postauksessa 40 tykkäystä 

https://www.instagram.com/p/B1vqOEUF7g-/ 

9.10.2019 Metsäkeskuksen silta -ja rumpuretki, Pudasjärvi. Linja-autossa tiedottamista 

hankkeesta, kertomista jatkohankkeesta, toimittajan haastattelu, rummunasennusohjeen 

jakaminen ja pyyntö retken järjestäjiltä jakaa ohjetta ja esteellisyys asiaa myös seuraavalla 

retkellä. Osallistujia noin 30 henkilöä, lisäksi materiaalia jaettiin muiden paikkakuntien 

maastoretkillä. 

https://www.instagram.com/p/B1vJ7ouh0qH/
https://www.instagram.com/p/B1vqOEUF7g-/
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11.10.2019 Metsähallitus Instagram. 4814 seuraajaa, postauksessa 183 tykkäystä. 

https://www.instagram.com/p/B3euM-JBaGa/ 

11.10.2019 Eräluvat Instagram. 1837 seuraajaa, postauksessa 138 tykkäystä. 

https://www.instagram.com/p/B3eY4y3luRD/ 

11.10.2019 Luontoa toimintaa -Instagram, 451 seuraajaa, postauksessa 51 tykkäystä. 

https://www.instagram.com/p/B3eVAn2B1SY/?utm_source=ig_web_copy_link 

11.10.2019 Luontopalvelujen Instagram Luontoon.fi, 71 800 seuraajaa, postauksessa 2705 

tykkäystä, 22 kommenttia. 

https://www.instagram.com/p/B3eXF8jlVjH/?utm_source=ig_web_copy_link 

11.10. 2019 Suomen kansallispuistot -Facebook. 41 712 seuraajaa, postauksessa 365 

tykkäystä, 7 jakoa ja 8 kommenttia. 

https://www.facebook.com/suomenkansallispuistot/posts/10157821018328912 

30.10.2019 Koillissanomat. Koillismaalta laskettu 620 rumpua, joista puolet esteenä kalojen 

vaellukselle - hankkeella kunnostettiin kaksi rumpua Kuusamossa. 

https://www.koillissanomat.fi/koillismaalta-laskettu-620-rumpua-joista-puolet-es/485652 

2.11.2019 Porrasojan kunnostusnäytös (sadat sähköpostiviestit 283 + n. 120 ja 

Facebookissa jakaminen). Näytöksessä 7 henkilöä. 

3.11.2019 Ulkoruokinnassa-podcast. Vittuojalla puroa kunnostamassa. Spotify, Soundcloud, 

Listen Notes, Apple Podcast, ainakin 200 kuuntelukertaa. 

Spotify: https://open.spotify.com/episode/2ZY6e3ErwUQ3wYRDAveKYo  

Soundcloud: https://soundcloud.com/user-165215450/vittuojalla-puroa-kunnostamassa 

Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/fi/podcast/ulkoruokinnassa/id1486329405 

Listen Notes: https://www.listennotes.com/podcasts/ulkoruokinnassa/vittuojalla-puroa-

OUymIA08kf_/ 

 

11.11.2019 Iijokiseutu. Vesilaki koskee teiden korjauksia - vaellusesteisiin havahduttu vasta 

valtion metsiä koskeneen hankkeen jälkeen 

https://www.iijokiseutu.fi/uutiset/vesilaki-koskee-teiden-korjauksia--vaellusesteisiin-

havahduttu-vasta-valtion-metsia-koskeneen-hankkeen-jalkeen-6.705.3677452.1917c9b4c8 

2020 Jokijärven Avviisi. Esteet Pois Vittuojalla. 21. vsk. Jokijärven kyläseura. 20 000 painosta. 

https://asiakas.kotisivukone.com/files/jokijarvi.palvelee.fi/Jokijarven_Avviisi_n2020.pdf 

 

Projektin aikana lisättiin tie- ja metsäsektorin sekä laajan yleisön tietoisuutta sekä osaamista 

vesistöylitysrakenteiden oikeaoppisista toimintatavoista. Viestintäsuunnitelma toteutui 

kiitettävästi, mutta Metsälehti ja muut metsätalousalan julkaisut jäivät hyödyntämättä. 

https://www.instagram.com/p/B3euM-JBaGa/
https://www.instagram.com/p/B3eY4y3luRD/
https://www.instagram.com/p/B3eVAn2B1SY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B3eXF8jlVjH/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/suomenkansallispuistot/posts/10157821018328912
https://www.koillissanomat.fi/koillismaalta-laskettu-620-rumpua-joista-puolet-es/485652
https://open.spotify.com/episode/2ZY6e3ErwUQ3wYRDAveKYo
https://soundcloud.com/user-165215450/vittuojalla-puroa-kunnostamassa
https://podcasts.apple.com/fi/podcast/ulkoruokinnassa/id1486329405
https://www.listennotes.com/podcasts/ulkoruokinnassa/vittuojalla-puroa-OUymIA08kf_/
https://www.listennotes.com/podcasts/ulkoruokinnassa/vittuojalla-puroa-OUymIA08kf_/
https://www.iijokiseutu.fi/uutiset/vesilaki-koskee-teiden-korjauksia--vaellusesteisiin-havahduttu-vasta-valtion-metsia-koskeneen-hankkeen-jalkeen-6.705.3677452.1917c9b4c8
https://www.iijokiseutu.fi/uutiset/vesilaki-koskee-teiden-korjauksia--vaellusesteisiin-havahduttu-vasta-valtion-metsia-koskeneen-hankkeen-jalkeen-6.705.3677452.1917c9b4c8
https://asiakas.kotisivukone.com/files/jokijarvi.palvelee.fi/Jokijarven_Avviisi_n2020.pdf
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5. Projektin eteneminen 

 

Esteet Pois II -hankkeen arvioitu toteuttamisaika oli 1.4 - 30.6.2020. Projektin 

projektipäällikkö työskenteli Metsähallituksen Eräpalveluissa 15.5.2019 - 30.4.2020 välisenä 

aikana. Hankkeelle nimettiin organisaatioiden välinen ohjausryhmä, jonka toiminnalla 

saavutettiin toimijoiden tietoisuus ja kyky vaikuttaa hanketoimenpiteisiin ja ryhmän jäsenet 

edustivat organisaationsa valtakunnallista näkemystä rumpuohjeistuksen ja valtakunnallisen 

vaellusestehankkeen valmistelussa. Ohjausryhmään toimintaan osallistuivat 

Metsähallituksen Eräpalveluiden, Luontopalveluiden, Metsätalous Oy:n, ELY-keskuksen, 

Metsäkeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen toimihenkilöitä. 

Projektin ensimmäiset kuukaudet kuluivat edellisten hankkeiden saavuttamien tulosten 

tarkasteluun ja niistä saatujen tietojen hyödyntämiseen sekä kunnostuskohteiden valintaan 

ja suunnitteluun (touko-elokuu). Alussa oli tärkeä myös verkostoitua ja löytää tärkeät 

avainhenkilöt, jotta projektin tavoitteiden toteutuminen oli mahdollista. Näitä olivat muun 

muassa Eräpalveluiden toimijat, Metsätalous Oy:n tienrakennusesimiehet, koneurakoitsijat 

sekä muiden organisaatioiden tie- ja metsäsektorin toimijat. Projekti piti koulutuksen 

rumpujen inventoimisesta Kalaelinympäristöjenhoito (KEH) -hankkeen järjestämän 

purokunnostuskoulutuksen yhteydessä kesäkuussa. Edellisen Esteet Pois -hankkeen 

keräämä paikkatietoaineiston päivitetty versio vietiin heinäkuun aikana Metsähallituksen 

Sakti ja Silvia -paikkatietojärjestelmiin, jotta aineisto olisi sekä Eräpalveluiden, 

Luontopalveluiden että Metsätalous Oy:n toimijoiden käytettävissä. Rumpuaineisto vietiin 

lopulta myös Metsätalous Oy:n toimijoiden käyttämään Locus Map -sovellukseen. Kohteiden 

tarkastelu onnistui tällöin myös maastossa mobiililaitteen avulla. Kesän aikana Saktin 

virtavesi-inventointi-tasolle tallennettavien vaellusesteiden esteellisyysstatus teemoitettiin 

liikennevalovärein, jotta esteellisyysaste olisi helpommin havaittavissa 

paikkatietoaineistossa. 

Yksityistiekohteilta sekä yksityisten vesi- ja maanomistuksessa olevilta vesistöylityspaikoilta 

tehtiin tarvittavat luvat/sopimukset maa- ja vesialueen omistajien kanssa (heinä-elokuu). 

Kesän edetessä ajankäyttö kohdistui kohteiden kunnostusten toteuttamiseen, 
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kustannustiedon keräämiseen, tiedottamiseen ja viestintään sekä rumpuohjeiston 

luonnosversion testaamiseen. Rumpujen kunnostamistyöt viivästyivät ja etenivät alkuun 

lukumäärällisesti hitaasti, sillä tieurakoitsijat olivat kiireellisiä uusien teiden rakentamis- ja 

perusparannuskohteilla, joissa ei juurikaan ollut vesistörumpujen asentamisia tai vanhojen 

kunnostamisia. Lopulta esteellisiä rumpuja päästiin kunnostamaan kolmella kohteella, jotka 

sijaitsivat uuden tienrakentamiskohteen läheisyydessä (elokuu). Liikkumisesteet poistettiin 

pääosin vesistöylitysrakenteiden alapuolista uomaa kynnystämällä ja rummun sisäpuolta 

kiveämällä. Pääosa kunnostuksissa käytettävistä kiviaineksesta saatiin tuotua paikalle 

tienrakentamiskohteille vietyjen kuormien yhteydessä, kutusora ja poikaskivet tilattiin 

erikseen. Muiden tienhoitotöiden kiireellisyys vaikutti kuitenkin Metsähallituksen käyttämien 

koneurakoitsijoiden aikatauluun. Projekti onnistui kunnostamaan esteellisiä rumpuja 

Metsähallituksen tienhoitotöiden yhteydessä enää yhdellä perusparannuksessa olevalla 

kohteella syksyn aikana ja toisella erillisellä rumpukohteella, jolla järjestettiin esteellisen 

vesistörummun kunnostusnäytös. Rumpuohjeistoa onnistuttiin testaamaan syksyn aikana 

neljällä uuden tien rakentamiskohteella, jonka aikana tarvittavat muutostarpeet huomattiin.  

Kun alueen urakoitsijat olivat omissa tienhoitotöissään kiinni, eikä heidän koneitaan saanut 

projektin käyttöön erillisille rumpukohteille, projekti kunnosti neljä kohdetta lihasvoimin 

sekä viisi yksityistiekohdetta yksityisen koneurakoitsijan avustuksella. Yksi lihasvoimin 

kunnostetuista kohteista tehtiin talkootyönä, johon osallistui 21 henkilöä  

Suurin osa esteellisten rumpukohteiden kunnostustöistä toteutettiin syksyllä, Ylitorniosta 

tilatulla, Metsähallituksen sopimusyrittäjän alihankkijan avustuksella, joka kunnosti erillisiä 

rumpukohteita kahden viikon ajan. Kunnostustöitä toteutettiin loppusyksyyn saakka, jonka 

jälkeen kunnostettujen kohteiden päivittäminen sekä inventoitujen rumpukohteiden vienti 

aloitettiin Metsähallituksen paikkatietojärjestelmiin. Lisäksi yksi esteellinen rumpurykelmä 

vaihdettiin siltaan yksityistiekohteella vuodenvaihteen jälkeen. 

Hanke panosti kunnostamisten ohella myös tiedottamiseen lokakuun aikana. Loppu- ja 

alkuvuosi käytettiin valtakunnallisen vaellusesteen valmisteluun, joka saatiin 

maaseuturahaston hakuun 31.3.2020. Alkukeväästä valmisteltiin myös esteellisen rummun 
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kunnostamisopas, päivitettiin paikkatietoaineisto Metsähallituksen sekä Metsäkeskuksen 

järjestelmiin. Keväällä panostettiin myös rumpuohjeiston viimeistelyyn ja muokkaamiseen 

yhteistyössä Luontopalveluiden, Metsäteho Oy:n, Metsätalous Oy:n, ViaCon Oy:n, ELY-

keskuksen sekä Metsäkeskuksen asiantuntijoiden kanssa. Keväällä 2020 vietiin myös 

virtausteline Sotiojaan. Lopulta projektista laadittiin loppuraportti. 

6. Muut työt 

 

Hankkeen aikana selvitettiin muutamien kunnostettujen kohteiden kalastoa pienillä 

sähkökoekalastuksilla. Kohteilta löytyi taimenia, mateita, ahvenia sekä pikkunahkiaisia. 

7. Työt yhteensä 

 

Projektissa työskenteli vuoden aikana projektipäällikkö (Antti Karppinen). Hankkeeseen 

osallistui myös pienin työpanoksin Metsähallituksen vakituista henkilöstöä (Matti Suanto, 

Kari Sarajärvi, Erkki Turtinen, Eero Moilanen). Tärkeässä asemassa projektin onnistumisen 

kannalta olivat myös Metsätalous Oy:n tienhoitoesimiehet (Pekka Niemi, Arvo Olli) sekä 

koneurakoitsijat. Hankkeen kunnostuksiin kului konetyötunteja noin 18 työpäivän edestä. 

Projektin ohjausryhmään kuuluivat Jermi Tertsunen (POPELY), Erkki Turtinen (MH 

Eräpalvelut), Kari Sarajärvi (MH Eräpalvelut), Marko Sievänen (MH Luontopalvelut), Irmeli 

Ruokanen (Metsäkeskus), Heikki Mykrä (SYKE), Hannu Tolonen (MH Metsätalous Oy), Antti 

Karppinen (MH Eräpalvelut). 
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8. Projektibudjetti ja kustannukset yhteensä 

 

Taulukko 3a. Suunniteltu ja toteutunut projektibudjetti. 

 

Taulukko 3b. Budjetoitu ja toteutunut kustannus. 

 

 

Taulukko 4-5. Toteutuneet kustannukset kustannuslajeittain. 

 

 

 

 

 

 

 

 Budjetti Toteutunut 

Palkkakustannukset 34 750 EUR 39 222,59 EUR 

Matkakulut 8000 EUR 7 922,72 EUR 

Muut kustannukset (hankinnat yms.) 35 000 EUR 32 768,70 EUR 

Yleiskulut 14 000 EUR 14 000,00 EUR 

Talkoo- ja kokouskustannukset 1 250 EUR 689,03 EUR 

Yhteensä: 93 000 EUR 94 603,04 EUR 

 Budjetoitu Toteutunut 

ELY 64 000 EUR 63 999,46 EUR 

MH Eräpalvelut 20 750 EUR 23 742,07 EUR 

MH Luontopalvelut 2 250 EUR 2 935,51 EUR 

MH Metsätalous Oy 3 000 EUR 3 926,00 EUR 

Talkootyön arvo 1000 EUR 2895,00 EUR 

Yhteensä: 93 000 EUR 94 603,04 EUR 

   Budjetoitu     

Kustannuslajit   Amaara   2019 2020   Tot yht 

Henkilöstö  401 34 750 26232,47 12990,12   39 222,59 

Matkakulut  402 8 000 7367,47 555,25   7 922,72 

Ostopalvelut (konetyö)  403 35 000 26261,94 2580,76   28 842,70 

Metsätalous  404   0,00 0,00   3 926,00 

Yleiskustannukset  407 14 000 8412,09 5587,91   14 000,00 

Talkoo- ja kokouskulut  408 1 250 689,03 0,00   689,03 

             

Yhteensä     93 000 68 963,00 21 714,04   94 603,04 
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9. Jatkotoimet ja ideoita jatkokehitykselle sekä -projekteille 

 

• Jatkossa on tärkeä suorittaa Esteet Pois -hankkeiden aikana kunnostettujen kohteiden 

seurantaa, jotta saadaan tarpeellista tietoa kunnostusten onnistumisesta ja parhaista 

käytännöistä jatkossa. Kunnostettuja kohteita kannattaa hyödyntää myös koulutus- ja 

maastoretkikohteina.  

• Metsäalan ja tierakentajien toimijoille on äärimmäisen tärkeää järjestää koulutuksia, 

ohjeistusta sekä neuvontaa. Esimerkiksi tarve opetusvideolle on myös tunnistettu, 

jossa kerrotaan, miten rummun esteellisyyttä tarkastellaan maastossa, kuinka 

esteellisyys kunnostetaan ja kuinka rumpu asennetaan oikeaoppisesti. Metsäteiden 

ylitysrakenteiden ympäristöongelmat ovat torjuttavissa varsin helposti ja vähäisin 

taloudellisin lisäkustannuksin. Kysymys on enemmänkin ongelman tiedostamisesta ja 

hyviin käytäntöihin sitoutumisesta. 

• Rumpuohjeisto tulee sisällyttää päivityksessä olevaan metsätieohjeistoon. 

• Metsätieohjeistoon sisällytettävän vesiluonnon huomioivien kriteerien ja käytäntöjen 

omaava rumpuohjeiston lisäksi huomattavan parannuksen nykytilaan toisi vesilain 

täydennys, jossa vesistöön (ei ojiin) rakennettavien ylitysrakenteiden 

ilmoitusvelvollisuus lisättäisiin vesilain 2:15 pykälän luetteloon. 

• Jatkossa on kannattaa suorittaa esteellisyyden seurantaa ja selvityksiä esimerkiksi 

merkintä-takaisinpyynti periaatteella, jotta saadaan tarkempaa tietoa erilaisten 

rumpujen esteellisyysvaikutuksista eri vedenkorkeuksina. Tarpeen on myös selvittää 

esimerkiksi rumpuun asennettavien virtauslamellien toimivuutta. 

Nimike v. 2019  4000840 2020 2019 Budjetoitu

Rahoitus Rahla Rahla 2019 2020 Tot yht Budj% Tot% 2019 Tot 2020 TOT yht

ELY              Rahla 82 v. 2020 82 4080 64 000 45913,56 18 085,90 63 999,46 68,8 % 63,0 % 83,29 % 67,65 %

0 4000 20 750 20113,93 3 628,14 23 742,07 22,3 % 27,6 % 16,71 % 25,10 %

kustp 40661 4031 2 250 2935,51 2 935,51 2,4 % 4,0 % 3,10 %

Metsätalous Oy (konetyö) 3 000 3926,00 3 926,00 3,2 % 5,4 % 4,15 %

KEH 3 000 2779,18 3,2 %

Talkootyö 1 000 2895,00

Yhteensä 93 000 72 889,00 21 714,04 94 603,04 100,0 % 100,0 % 16,71 % 100,00 %
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• Organisaatioiden välille tulee laatia yhteinen paikkotietoaineiston tallennuspaikka. 

Aineistot ovat tällä hetkellä toimijoiden omissa paikkatietojärjestelmissä eikä niitä ole 

kootusti saatavilla tai nähtävillä edes viranomaisten tueksi. Yhteiseen 

paikkatietoaineston tallennuspaikkaan tulisi tarjota mahdollisuus myös 

kansalaishavaintojen tallentamiselle ja heidän keräämän tiedon hyödyntämiselle. 

Kansalaisten keräämä tieto voidaan tallentaa esimerkiksi erillisellä koodilla ja/tai 

mahdollistaa vain verkkokurssin käyneiden henkilöiden tiedon tallentamisen. Kuvan 

liittäminen havaintojen yhteyteen on myös havainnollistava lisätieto. 

• Rumpujen sijaintitiedoista tarvitaan lisätietoa. Tähän on jo syntynyt sekä kehitteillä 

kaukokartoitusmenetelmiä (Näpänkangas & Aronsuu 2018), mutta rummun 

esteellisyyden määrittäminen (inventoiminen) tarvitsee aina maastokäynnin. Rumpuja 

täytyy inventoida vielä lisää, sillä kattavaa rumpuaineistoa ei käytännössä ole kuin 

Keski-Suomessa sekä Iijoen vesistöalueella ja niissäkin on katvealueita. 

• Rumpujen aiheuttamasta ympäristöongelmasta ja ongelmien poistamisesta sekä 

ennaltaehkäisystä tulee tiedottaa ja viestiä laajasti. Esimerkiksi rummunasennusohje 

sekä esteellisen vesistörummun kunnostamisopas pitää saada mahdollisimman 

monen metsätalouden ja tierakentajan sekä virtavesikunnostajan tietoisuuteen ja 

hyödynnettäväksi. 

• Kemera (tai mikä se tulevaisuudessa tulee olemaankaan) -tuissa tulee huomioida 

tarkemmin vesistöylitysrakenteiden uusimisen lisäkustannustarve ja kannustaa 

mahdollisimman luontoystävälliseen ylitysrakentamiseen. Nykyisellään erillisiä 

Kemera-tukia annetaan siltarakenteiden, eli vähintään kaksi metriä halkaisijaltaan 

oleviin vesistöylitysratkaisuihin. Jatkossa tulee keskittyä myös pienempiin 

rumpurakenteisiin, sillä muuten ne voivat jäädä herkästi korjaamatta ja tien 

perusparannus lopetetaan vesistöylitysrakenteeseen sen esteellisyyden poiston 

vaatimien lisäkustannusten takia. Maa- ja metsätalousministeriölle sekä 

Metsäneuvostolle tulee tehdä esitys rumpujen esteellisyysasian tarkemmasta 



37 
 

huomioisesta ja tuen mahdollisesta korottamisesta rumpujen esteellisyyden 

varmistamiseksi. 

• Järeällä ja ulottuvalla liukupuomilla sekä suurella kahmaisukouralla varustetulla 

kuorma-autolla tehtyjen- sekä kaivinkonekunnostuskohteiden kustannustietoja tulee 

vertailla. 

• Esteet Pois III -jatkohankkeen lisäksi tarvitaan projekteja, joissa keskitytään muun 

muassa rumpukunnostuksiin, rumpuinventointeihin ja tiedottamiseen. 

• Tuotekehittely rumpuvalmistajien kanssa voi mahdollistaa tierakentajille 

kustannustehokkaammat ja luontoystävällisemmät ylitysrakenteet jatkossa. 

 

10. Yhteenveto 

 

Mitä tehtiin? Parannettiin virtavesien tilaa poistamalla vaellusesteitä. Lisättiin 

tienrakentajien sekä virtavesikunnostajien valmiutta ongelmien poistamiseen ja 

ennaltaehkäisyyn rumpuohjeiston, vesistörummun kunnostamisoppaan ja kerättyjen 

kustannustietojen avulla. Lisättiin tienrakentajien ja metsäsektorin osaamista ja tietoisuutta 

tierumpujen aiheuttamista ympäristöongelmista, niiden ennaltaehkäisemisestä sekä 

ongelmien poistamisesta viestimällä ja tiedottamalla. Tämä parantaa vesiympäristöjen tilaa 

ennaltaehkäisevillä sekä korjaavilla toimintatavoilla. Valmisteltiin osittain valtakunnallinen 

Esteet Pois III -hanke. Innovoitiin rumpuun asennettava virtaustelineen prototyyppi. 

Päivitettiin rumputiedot Metsähallituksen ja Metsäkeskuksen paikkatietoaineistoihin. 

Miksi? Esteelliset vesistörummut aiheuttavat merkittävän ympäristöongelman, kun 

ylävirtaan pyrkivä vesieläin ei pääse esteen yläpuolisille lisääntymis- ja 

poikastuotantoalueilleen.  Seurauksena voi olla vuosituhansien jatkumoyhteyden 

katkeaminen, lajin häviäminen ja lajistollisen monimuotoisuuden köyhtyminen. Osaaminen 

ja ohjeet eivät tällä hetkellä ole riittävällä tasolla, jotta tulevaisuudessa ei syntyisi uusia 

vesistörumpujen aiheuttamia vaellusesteitä ja jo olemassa olevia pystyttäisiin korjaamaan. 

Jotta niitä pystytään korjaamaan ja ennaltaehkäisemään jatkossa paremmin, tarvitaan 
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ohjeita, oppaita, koulutusta, tiedottamista ja hankkeen aikana kerättyä tietoa ja kokemuksia 

konekunnostuksista. Valmistellun Esteet Pois III -jatkohankkeen tarve on myös laajasti 

tunnistettu, jonka aikana esimerkiksi rumpujen sijaintitiedot saatetaan toimijoiden nähtäville. 

Tämä on äärimmäisen tärkeä askel kohti virtavesijatkumon turvaamista ja 

vesielinympäristöjen parempaa tilaa. Kun esteellisten rumpujen sijainnista ollaan tietoisia, 

niiden aiheuttamien ongelmien korjaaminen sekä viranomaisten lausuntojen antaminen 

tiehankkeissa huomioitavista toimenpiteistä on helpompaa. 

Milloin? Vuoden ajan 2019-2020. 

Miten? Kunnostamalla esteellisiä vesistörumpuja pääosin kaivinkoneen avulla, 

valmistelemalla Esteet Pois III -jatkohanke, rumpuohjeisto sekä kunnostamisopas, 

tiedottamalla ja viestimällä tienrakentajia, metsäsektorin toimijoita sekä virtavesikunnostajia, 

kunnostusten kustannustietoja ja organisaatioiden välisen yhteistyön avulla. 

Missä? Pohjois-Pohjanmaalla, tarkemmin Koillismaalla Pudasjärven, Taivalkosken ja 

Kuusamon kuntien alueella. 

Kuka teki? Metsähallitus Eräpalvelut yhteistyössä Luontopalveluiden, Metsätalous Oy:n, 

Metsäteho Oy:n sekä ohjausryhmän organisaatioiden kanssa. 

Millä resursseilla? ELY-keskuksen vesienhoidon edistämiseen myönnetyllä 70 % 

avustuksella (63 999,46 €) ja Metsähallituksen 30 % omarahoitusosuudella (30 603,07 €). 

Yhteensä 94 603,04 €. 

Mitä uutta hanke toi mukanaan? Vesiluontoystävällinen rumpuohjeisto, vesistörummun 

kunnostamisopas, esteelliseen rumpuun asennettava virtausteline, uutta vaellusyhteyttä ja 

elinympäristöä kaloille ja muille vesieliöille, koneellisten kunnostusmenetelmien 

kehittyminen sekä niiden kustannustiedot, joita tullaan hyödyntämään myös jatkossa 

tehtävissä kunnostussuunnitteluissa. Päivittynyt paikkatietoaineisto viety myös 

metsätaloustoimijoiden käyttämään paikkatietojärjestelmään. Kansalaisten tietoisuutta 

lisättiin, tämä voi saada heidät kiinnostumaan lähiympäristönsä tilasta, joka voi 

vipuvaikutuksena vähentää virtavesissä olevien vaellusesteiden määrää ja lopulta parantaa 
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vesistöjen tilaa. Myös uusi Esteet Pois III -hanke valmisteltiin, jonka avulla esimerkiksi 

yhteinen paikkatietoaineiston tallennuspaikka olisi jatkossa toimijoiden käytettävissä ja 

tierakentajat entistä tietoisimpia oikeaoppisesta rumpurakentamisesta. 
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Liitteet 
 

Liite 1. Rumpuohjeisto. 

 

  Tässä ohjeistossa kuvataan vesistön ylitysrakenteiden asentamisen toimintatavat, joilla voidaan turvata 

kalojen ja vesieliöiden esteetön kulku. Ohje koskee lähinnä purojen ylityksiä.  

SUUNNITTELUOHJE 

Tien linjaus 

Tien linjauksessa suositaan niva- tai suvantokohtia, joissa kantava maaperä ulottuu lähelle ylitysrakennetta. 

Jyrkästi putoavia koskijaksoja vältetään. Putkirumpua on vaikea asentaa niihin siten, ettei se muodostuisi 

vesieliöille vaellusesteeksi. Virtausnopeutta rummun sisässä on vaikea saada koskijaksolla riittävän 

alhaiseksi ja siitä johtuen putken alapuolen eroosiosuojaus kestäväksi.  

 

Rumputyypin / ylitysrakenteen valinta 

Rummuiksi luokitellaan halkaisijaltaan alle 2 000 mm ja 

silloiksi 2 000 mm tai sitä suuremmat 

vesistöylitysrakenteet. Sillat ovat taitorakenteita, jotka 

vaativat erillisen suunnittelun ja mitoituksen. Jyrkille tai 

luontoarvoiltaan merkittäville uomaosuuksille paras 

rakenne on silta tai luonnollisen uomanpohjan 

mahdollistava kaarirumpu. Varmista luontoarvot 

alueelliselta ELY-keskukselta. Hitaammin virtaaville 

uomaosuuksille sopii myös putkirumpu tai -silta. 

Rummun sisään voi olla tarpeen asentaa virtausta 

hidastavia lamelleita tai kiviä, mikäli rummun 

virtausnopeus kasvaisi muuten liian suureksi. Vilkkaasti 

liikennöidyillä teillä voidaan harkita myös rummun 

sisään asennettavia nisäkkäiden kulkemisen 

mahdollistavia ns. saukkosiltoja tai muita kuivapolkuja. 

 
Putkirummun mitoitus 

Putkirummun halkaisijan mitoituksessa huomioidaan yläpuolisen valuma-alueen ominaisuudet sekä rummun 

riittävä upotus uoman pohjaan ja vesisyvyys rummun sisällä. Putkirumpu on tärkeä upottaa uoman pohjan 

alapuolelle, jotta rummun sisäpohja voi täyttyä luonnonkiviaineksella. Näin vesieläin pääsee etenemään 

rummussa hyppäämättä.  

Rummun halkaisijan tulee olla lähellä uoman luonnollista keskimääräistä leveyttä, kuitenkin vähintään 800 

mm. Luonnollista leveyttä kapeampi putkirumpu supistaa uomaa, jolloin virtausnopeus kasvaa. Vältä 

virtausnopeuden kasvattamista tarpeettomasti. Aukkomitoitusohje sallii korkeintaan 0,6-kertaisen 

supistuman puroissa. Siltojen ja rumpujen vesiaukkojen mitoituksia voivat tehdä ammattilaiset, joilla on 

riittävä koulutus ja jotka ovat perehtyneet aukkomitoituksiin ja vedenvirtauslaskentaan.  

Rumpuputken vähimmäispituus määrittyy tiepenkereen luiskaamiskaltevuuden ja 

eroosiosuojauksen/rivinteerauksen mukaan. Esimerkiksi jos tien pinnan leveys on 4,5 metriä ja kohteelle 

asennetaan halkaisijaltaan 1 000 mm rumpuputki yhden metrin peitesyvyydellä, rumpuputken pituus tulee 

olla 9 000 mm. 

 

Kuva 1. Kaarisilta saukkosillalla varustettuna. Siltojen 

asentamiseen on omat erilliset ohjeensa. 

RUMMUN ASENTAMINEN VESISTÖÖN -ohjeisto 
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  ASENNUSOHJE 

Kuva 2. Rummun asennussyvyys, vesisyvyys vähintään 20 cm. 

Yksi rumpu: Upotus uoman pohjaan vähintään 25 % putken halkaisijasta. Vesisyvyyden rummun sisässä 

tulee olla alivirtaamallakin vähintään 20 cm, jollei puron luontaisista ominaisuuksista muuta johdu. Tämä 

on useimmissa tapauksissa riittävä vesieliöiden esteettömälle kululle ja estää myös putken talviaikaista 

jäätymistä. Alapuolinen uoma kynnystetään tarvittaessa siten, että rummussa on riittävä syvyys myös 

alivirtaamalla. Kynnyksissä käytetään monirakeista kivi- ja sora-ainesta, jotta rakenteista tulee riittävän 

tiiviitä ja kestäviä. 

 

Kuva 3. Rummun alapuolen kivikynnyksiä ja kynnysrakenteiden sijoittaminen. 
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ASENNUSOHJE 

Kuva 4. Rummun alapuolen kivikynnykset varmistavat riittävänä vesisyvyyden rummussa.  

Rummun asennuskaltevuus on alle 0,5 %, jotta virtausnopeus putkessa ei kasva liian suureksi. 

Virtausnopeustavoite on keskiveden aikaan alle 50 cm/s, mikä riittää useimpien kalalajien ja 

kokoluokkien esteettömälle kululle ja vähentää rummun talviaikaista jäätymistä. Mikäli rummun 

yläpuolelle uomaan muodostuu jyrkkä putous, on se loivennettava ylävirtaan selvän nousuväylän 

omaavilla kynnyksillä (putouskorkeus alle 20 cm/kynnys). 

 

Kuva 5. Rummun asennuskaltevuus alle 0,5 % sekä ala- ja yläpuolen kynnykset.  
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Kuva 7. Virtausnopeutta hidastavat kivet ja virtauslamellit rummussa.  

Kuva 6. Kahden rummun asettelu.  

Rumpua ei asenneta jyrkillä uoman osuuksilla uoman suoraksi jatkeeksi, vaan mikäli mahdollista uoman 

jatkeeksi kaivetun altaan toiseen reunaan. Altaassa ja käännöksessä virtausnopeus hidastuu ennen 

putken yläsuuta. Jos rumpu joudutaan asentamaan suoraan uoman jatkeeksi, rummun yläpuolelle 

asetellaan virtausnopeutta hidastavia kiviä ja/tai harkitaan virtauslamellien asentamista rummun 

sisään.  

 Kaksi rumpua: Päärumpu upotetaan 25–70 cm uoman pohjaan ja toinen noin 20 cm ylemmäksi. Ali- ja 

keskivirtaamalla vesi menee pääosin päärummun kautta ja ylivirtaamalla myös toisen rummun kautta. 

Alivirtaamalla ylempi, vähävetisempi, rumpu voi toimia myös ns. kuivapolkuna maaeliöille. Suosi 

ensisijaisesti yhtä isoa rumpua kuin kahta pientä. 
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Putken alapuolelle tehdään riittävä kivi-/sorasuojaus ja pohjakynnyksellä syvempi allas, joka estää 

mahdollisen uomaeroosion. Rummun ympärystäyttö tehdään siihen soveltuvasta sora- ja 

murskemateriaalista ja tiivistetään hyvin. Rummun peitesyvyys tehdään valmistajan ohjeen mukaisesti. 

Suuaukkoa ei saa tukkia suurilla kivillä tai muilla materiaaleilla. Putken suulle ja lähestymisalueelle on oltava 

esteetön nousuväylä luonnonuoman jatkeena. Rummun sisään lisätään tarpeen mukaan soraa ja kiviä 

luonnollisemman pohjan luomiseksi. Riittävän upotussyvyyden ansiosta pohjakate täyttyy yleensä 

itsestään. 

 

Kuva 8. Rumpuputken asennuksen tekniset periaatteet. 

Ympärystäyttö 

Alle 600 mm Ø rummuissa ympärystäyttö paikalla olevista 
materiaaleista. 

Yli 600 Ø mm rummuissa tuodulla materiaalilla. 

Ympärystäyttö tiivistetään hyvin: 

- Halkaisijaltaan alle 600 mm rummuissa ensimmäinen 
tiivistys, kun saavutetaan puolet putken korkeudesta.  

- Isommissa rummuissa 300 mm välein. 

- Seuraavat tiivistykset 300 mm kerroksissa. 

Halkaisijaltaan 800 mm ja isommissa rummuissa routimaton 
ympärystäyttö pitää olla 800–900 mm vahvuinen rummun 
ympäriltä (sivuilta ja päällä, mutta huom. peitesyvyys voi olla 
vähempikin).  

Maa-aineksen raekoko:  

- Teräsrumpujen suurin sallittu raekoko Ø on 63 mm, 
suositeltava raekoko Ø  on 0–32 mm (muovilla sama). 

- Betonirummulla suurin sallittu raekoko Ø on 100 mm. 

 

Uoman pohja. Riittävän 

upotussyvyyden ansiosta 

pohjakate täyttyy itsestään. 

Kiviä ja soraa lisätään 

tarpeen mukaan. 

Vettä > 20 cm 

Arina > 30 cm. Tarvittaessa suodatinkangas 

arinan ja perusmaan väliin märillä, pehmeillä ja 

huonosti kantavilla alustoilla.  Arina tehdään 

raekooltaan 0 – 32 mm sora- tai 

murskemateriaalista tai aineksesta, jonka suurin 

raekoko on enintään 2/3 kerroksen paksuudesta. 

Suurin sallittu raekoko kuitenkin enintään 150 mm. 

Materiaalit eivät saa sisältää lunta eikä jäätä. 

Luiskien eroosiosuojaus/rivinteeraus. Tarpeen 

mukaan suodatinkangas rivinteerauksen alle.  

Tasauskerros. Tarvittaessa 

tasaisuus +/- 15 mm kolmen 

metrin matkalta. 

Tarvittaessa 

suodatinkangas, 

ympärystäytön ja tien 

pintamateriaalin 

väliin, jos vaarana 

maa-ainesten 

sekoittuminen 

keskenään. 

Vähimmäispeitesyyys 

- Teräsrumpu: peitesyvyys vähintään 300 mm. 

Halkaisijaltaan yli 1 000 mm rummuissa peitesyvyys 

vähintään 500 mm. 

- Betonirumpu: peitesyvyys 200–600 mm. 

- Muovirumpu: peitesyvyys 400 mm, kun rummun 

halkaisija on alle 499 mm. 

Peitesyvyys 500 mm, kun rummun halkaisija on alle 649 mm.  

Yli 649 mm halkaisijan rummuissa peitesyvyys vähintään putken 

sisähalkaisijan verran. 

- Tarkista putkivalmistajan/toimittajan ohjeet. 
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Tieluiskat tehdään vähintään 1:1 kaltevuuteen. Rivinteeraamalla/eroosiosuojaamalla rummun päät 

isommilla kivillä kaltevuus voi olla jyrkempi. 1:1 luiskat tai sitä jyrkemmät tulee rivinteerata isoilla kivillä tai 

muulla rakennelmalla. Rivinteerauskivien/eroosiosuojauksen alle lisätään tarvittaessa suodatinkangas. 

Luiskat voivat olla väliltä 1:1–1:4. Esimerkkinä hyvin yleisestikin käytetty 1:1,5. 

 

Luiskan rivinteeraus ja 

eroosiosuojaus kivillä 

Suodatinkangas tarvittaessa rivinteerauksen alle 

Esim. tien leveys 4 metriä, luiskat 1:1, rummun pituus 7 metriä 

1:1 1:1 

1:1,5 1:1,5 

Jos peitesyvyys kasvaa, täytyy rumpua pidentää. Rumpujen 

viistäminen metsäteillä ei yleensä ole tarpeellista 

1:1,5 

D/3 

1:1,5 

1:1,5 1:1,5 

Esim. tien leveys 4 m, luiskat 1:1,5, rumpu 9 m, peitesyvyys n. 0,6 m 

D 

1,0 m 

Kuva 9. Tien poikkileikkauskuva, luiskien kaltevuus ja rummun pituus suhteessa tien leveyteen. 
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  Osa vanhoista rummuista ja ylitysrakenteista on asennettu aikoinaan virheellisesti tai niiden rakenteissa on 

tapahtunut ajan saatossa muutoksia, jotka estävät vesieliöiden esteettömän kulkemisen. Nousuesteet ja 

esteettömän kulun aiheuttavat tekijät voidaan tunnistaa ja korjata metsätien perusparannuksen yhteydessä 

tai tarvittaessa erillishankkeena. 

 

NOUSUESTEIDEN TUNNISTAMINEN 

Rumpujen esteellisyyttä aiheuttavat yleisimmin: 

- rummun alapuolinen putous vesipintaan 

- rummun alapuolinen putous uoman pohjaan (yli 2 cm) 

- veden vähyys (alle 20 cm) rummun sisällä 

- liian suuri virtausnopeus (yli 50 cm/s) rakenteen sisällä 

- putken suuaukon ja lähestymisalueen esteet 

- rakenteen painuminen, rikkoutuminen 

- liian pieni/pienet rummut valuma-alueeseen nähden 

 

Syitä voivat olla: 

- rumpua ei ole upotettu tarpeeksi syvälle pohjaan, eikä rummun alapuolelle ole tehty vedenpinnan 
riittävää korkeutta ylläpitävää kynnystä ja eroosiosuojausta 

 
- rumpu on sijoitettu liian jyrkkään uoman osaan ja/tai rummun asennuskaltevuus on liian suuri, 

jolloin virtausnopeus rummun sisällä kasvaa eliöiden nousun kannalta liian suureksi ja aiheuttaa 
myös rummun alapuolella eroosiota ja sen myötä vesieliöiden nousulle haitallisen 
putouskorkeuden. 

 
- rumpu on mitoitettu valuma-alueeseensa nähden liian pieneksi, jolloin veden supistuma kiihdyttää 

virtausnopeutta liiaksi ja muodostaa voimakasta eroosiota rummun alapuolella 

 
- rummun alapuolinen suu- ja lähestymisalue on tukittu suurilla kivillä ja on vähävetinen, eikä siinä 

ole selvää kulkureittiä rummun suuaukolle 

 
- heikon perustamisen takia rumpu on painunut/rikkoutunut, joka aiheuttaa epätasaisen 

virtausnopeuden ja vesisyvyyden rummun sisään 

-  

Kuva 10. Rummun alapään pudotus ja veden vähyys. 
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Liite 2. Tarkempi taulukko kunnostuskohteista 

 

 

 

 

  

Pvm

Vesialu

een 

nimi

Kohde 

nro

Ved 

kork 

arvio

Veden 

syv 

rumpu 

1 alap 

cm

Veden 

syv 

rumpu 

2 alap 

cm

Alap 

pud 

vesipint

aan 

rumpu 

1 cm

Alap 

pud 

vesipint

aan 

rumpu 

2 cm

Alap 

pud 

uoman 

pohj 

rumpu 

1 cm  

Alap 

pud 

uoman 

pohj 

rumpu 

2 cm  

Vesisy

v 

rumpu 

1 yläp 

cm

Vesisy

v 

rumpu 

2 yläp 

cm

virtnop

eus 

cm/s

Esteellis

yys

Konetyö

aika h

Konekus

tannus 

(sis 

ALV)

Kiviaines 

MH 

sorapaikk

a (tn)

Kutusora

/poikaski

vi (tn) 

(sis. 

ALV)

Kiviaine

s 

yhteens

ä (tn)

Kivikust

annus

Työnjohto/

henkilötyö

Kustann

ukset € Työmenetelmät

1-3 86,8 € / h 3 € / tn 22,94 € / tn 25 € / h

ek 25.6.18 Mätäsoja151 2 19 24 0 0 0 3 29 3 75 cm/s Osittainen 5 1 800 € Miestyö (9 htp)

jk 30.09.19 2 31 34 0 0 0 0 30 7 56 cm/s Ei 3,5 304 € 0 0 40 0 € 100 € 400 € Konetyö

ek 15.07.16 Raappananoja112 2 9 3 30 11 91 cm/s Täydellinen

jk 07.08.19 1 21 0 0 19 22 cm/s Ei 5 350 € 40 20 60 560 € 175 € 1 090 € Konetyö

ek 15.07.16 Raappananoja113 2 8 20 30 10 69 cm/s Täydellinen

jk 16.10.19 2 26 0 0 20 34 cm/s Ei 15,5 1 283 € 0 0 64 0 € 375 € 1 660 € Konetyö

ek 18.07.18 Karhuoja103 1 10 4 0 0 10 13 15 5 106 cm/s Ajoittainen 4,5 600 € 600 € Miestyö (3 htp)

jk 12.08.19 1 35 29 0 0 0 0 25 23 15 cm/s Ei 4 380 € 0 40 40 918 € 100 € 1 400 € Konetyö

ek 24.07.17 Kylmäluomanoja374 3 25 11 4 8 8 37 37 30 140 cm/s Täydellinen

jk 19.09.19 2 30 23 0 0 0 0 24 23 74 cm/s Ei 6 512 € 0 70 70 1 568 € 150 € 2 230 € Konetyö

ek 24.07.17 Lasasenoja375 3 33 0 0 21 73 cm/s Ajoittainen

jk 19.09.19 2 31 0 0 30 23 cm/s Ei 5 435 € 0 40 40 975 € 125 € 1 540 € Konetyö

ek 24.07.17 Pikkuoja478 1 4 5 15 7 94 cm/s Täydellinen

jk 19.09.19 1 14 0 0 10 17 cm/s Ajoittainen 1 128 € 0 10 10 236 € 75 € 440 € Konetyö

ek 31.07.17 Ruuhenoja394 2 18 0 0 17 27 cm/s Ajoittainen

jk 25.09.19 2 21 0 0 31 24,6 cm/s Ajoittainen 0 0 € 0 0 1 0 € 50 € 50 € Miestyö (1,5 h)

ek 24.07.17 Vittuoja 366 3 15 15 2 4 2 7 21 21 80 cm/s Täydellinen

jk 11.10.19 3 32 31 0 0 0 0 40 38 26 cm/s Ei 0 0 € 0 3 11 105 € 200 € 940 € Miestyö (talkoot)

ek 15.07.16 Lohioja 117 2 7 6 17 25 30 50 20 10 36 cm/s Täydellinen

jk 15.10.19 2 34 23 0 0 0 0 38 32 25 cm/s Ei 11 853 € 0 7 27 161 € 175 €

1140 € 

(4255€) Konetyö ja teline

ek 25.07.16 Iso-Partasenoja91 3 18 12 12 15 30 35 22 18 167 cm/s Täydellinen

jk 21.10.19 3 37 35 0 0 0 0 29 30 29 cm/s Ei 11,5 904 € 25 14 45 321 € 200 € 1 500 € Konetyö

ek 15.07.16 Hämeenoja119 2 13 0 0 15 55 cm/s Ajoittainen

jk 17.10.19 3 30 0 0 35 16 cm/s Ei 2 308 € 0 0 6 0 € 50 € 360 € Konetyö

ek 25.07.16 Pikku-Partasenoja92 3 50 48 0 0 0 0 44 40 210 cm/s Osittainen

jk 22.10.19 3 38 38 0 0 0 0 34 32 31 cm/s Ei 6 503 € 30 10 40 320 € 75 € 900 € Konetyö

ek 25.07.16 Pikku-Partasenoja36 3 30 0 0 32 31 cm/s Ajoittainen

jk 23.10.19 3 37 0 0 38 27 cm/s Ei 2 180 € 30 10 45 320 € 50 € 550 € Konetyö

ek 25.07.16 Pikku-Partasenoja310 3 20 15 10 15 30 30 22 17 55 cm/s Täydellinen

jk 23.10.19 3 36 36 0 0 0 0 37 41 35 cm/s Ei 10 830 € 53 20 73 620 € 250 € 1 700 € Konetyö

ek 26.07.17 Mämmioja493 2 19 23 0 0 0 0 14 19 115 cm/s Ajoittainen

jk 22.10.19 3 28 33 0 0 0 0 27 32 55 cm/s Ei 3 293 € 20 10 32 290 € 75 € 660 € Konetyö

ek 25.07.17 Teerioja422 2 12 0 0 11 36 cm/s Ajoittainen 3 800 € Miestyö (4 htp)

jk 24.10.19 2 35 0 0 30 22 cm/s Ei 3 293 € 20 7 27 0 € 75 € 510 € Konetyö

ek 25.07.17 Lianoja 382 2 17 14 5 5 33 27 17 14 119 cm/s Täydellinen

jk 25.10.19 3 43 39 0 0 0 0 41 36 61 cm/s Ei 10 963 € 60 20 86 660 € 250 € 1 670 € Konetyö

ek 18.07.18 Syväoja 83 1 0 2 40 9 0 cm/s Ajoittainen 2 1 200 € Miestyö (6 htp)

jk 18.07.18 3 46 0 0 35 54 cm/s Ei 9 713 € 60 3 63 236 € 225 € 1 175 € Konetyö

ek 01.09.17 Porrasoja157 2 10 6 20 12 59 cm/s Täydellinen

jk 02.11.19 3 32 0 0 34 34 cm/s Ei 14 1 463 € 0 61 61 451 € 200 € 2 115 € Konetyö

ek 30.08.19 Ulkupurox 1 14 13 30 18 93 cm/s Täydellinen

jk 29.10.19 3 61 0 0 60 24 cm/s Ei 2 186 € 0 0 40 491 € 50 € 730 € Konetyö

ek 30.08.19 Nimetön Vaarainlammista Ulkulampeenx 1 8 0 0 5 3 cm/s Ajoittainen

jk 29.10.19 3 37 0 0 30 2 cm/s Ei 1 112 € 0 0 12 147 € 25 € 294 € Konetyö

ek 15.07.16 Itkunoja304 2 5 5 20 6 88 cm/s Täydellinen

jk 20.08.19 1 24 0 0 11 45 cm/s Ajoittainen 0 0 € 0 2 4 47 € 389 € 435 € Miestyö 2 htp

ek 10.10.18 Kivekäspuro649 2 20 20 0 0 0 5 23 4 13 cm/s Täydellinen

jk 02.07.19 2 20 20 0 0 0 5 23 4 19 cm/s Ajoittainen 0,0 0 € 0 0 0 0 € 15 € 15 € Miestyö (0,5 h)

ek 02.07.19 Nimetön Ahvenjärvestä Ylijokeenx 2 10 4 5 15 20 25 25 2 95 cm/s Täydellinen

jk 30.04.20 3 silta (22) 0 0 0 0 0 silta (24) 0 63 cm/s Ei 8,0 600 € 0 0 3 0 € 0 € 1 600 € Rummunvaihto

ek 15.07.19 Lomaojan sivuhaarax 1 9 0 3 6 40 cm/s Ajoittainen

jk 07.08.19 1 18 0 0 16 21 cm/s Ei 3,0 210 € 40 4 44 304 € 50 € 354 € Konetyö

ek 15.07.19 Sotioja 391 2 18 5 5 18 11 22 22 7 200 cm/s Täydellinen

jk 30.04.20 2 19 5 0 18 9 22 25 7 48 cm/s Osittainen 0,0 0 € 0 0 0 0 € 100 € 1 570 € Virtausteline

ENNEN KUNNOSTUSTA JA KUNNOSTUKSEN JÄLKEEN,  2019 - 2020
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Liite 3. Kunnostetut kohteet kartalla. Vihreät pisteet esteettömiä, oranssit 

ajoittaisia/osittaisia esteitä. 
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Liite 4. Esteen yläpuolelle vapautunut uoman pituus eri tarkastelu- ja laskentavoilla 

 

Puro 
Esteellisyysaste 

ennen 

Esteellisyysaste 

jälkeen 

Esteen 

yläpuolelle 

vapautunut 

uoman pituus 

1:200 000 

kartalla *1,25 

(m) 

Esteen 

yläpuolelle 

vapautunut 

uoman pituus 

1:200 000 

kartalla (m) 

Esteen 

yläpuolelle 

vapautuneen 

uoman 

pituuden 

keskiarvo (m) 

Iso-Partasenoja Täydellinen Ei 4250 3188 3719 

Lianoja Täydellinen Ei 9750 7313 8531 

Mämmioja Ajoittainen Ei 1750 1313 1531 

Ruuhenoja Ajoittainen Ajoittainen 875 656 766 

Syväoja Ajoittainen Ei 3000 2250 2625 

Teerioja Ajoittainen Ei 1750 1313 1531 

Sotioja Täydellinen Osittainen 5000 3750 4375 

Nimetön Ahvenjärvestä Täydellinen Ei 2007 1505 1756 

Pikku-Partasenoja1 Osittainen Ei 7375 5531 6453 

Pikku-Partasenoja2 Täydellinen Ei 2875 2156 2516 

Pikku-Partasenoja3 Täydellinen Ei 1000 750 875 

Hämeenoja Ajoittainen Ei 1750 1313 1531 

Itkunoja Täydellinen Ajoittainen 1625 1219 1422 

Karhuoja Ajoittainen Ei 12750 9563 11156 

Kylmäluomanoja Täydellinen Ei 5875 4406 5141 

Lasasenoja Ajoittainen Ei 2500 1875 2188 

Lohioja Täydellinen Ei 4375 3281 3828 

Mätäsoja Osittainen Ei 6500 4875 5688 

Pikkuoja Täydellinen Ajoittainen 625 469 547 

Porrasoja Täydellinen Ei 5750 4313 5031 

Raappananoja1 Täydellinen Ei 2250 1688 1969 

Raappananoja2 Täydellinen Ei 1250 938 1094 

Lomaojan sivuhaara Ajoittainen Ei 4103 3077 3590 

Vittuoja Täydellinen Ei 3875 2906 3391 

Ulkupuro Täydellinen Ei 10475 7856 9166 

Nimetön Vaarainlammista Ajoittainen Ei 774 581 677 

Kivekäspuro Täydellinen Ajoittainen 1938 1454 1696 

    Yhteensä 106 047 79 535 92 791 
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Liite 5. Kunnostustiedot ennen/jälkeen ja kustannukset. 

Esteet Pois II -projektin kunnostukset 2019-2020 

Projektin aikana kunnostettiin 27 esteellistä vesistörumpua (18 kpl Metsähallituksen, 7 kpl 

yksityisten, 1 osakkuus- ja 1 kpl Liikenneviraston tiekohteilta). Kunnostuksista 22 kpl tehtiin 

kaivinkoneen avulla ja 5 kpl tehtiin miestyönä. Vaellusyhteyttä vapautui yhteensä 93 km, konetyönä 

tehdyn kunnostuksen keskimääräinen kustannus oli 1068 €, keskimääräinen konetyöaika 6 h ja 

materiaalia käytettiin keskimäärin 35 tonnia (21 kuutiota). 

 

Lomaoja sivuhaara (heinäkuu, 22 tonnin painoinen kaivinkone) 

Materiaali: 44 tonnia maa-ainesta. 40 tonnia hiekansekaista kiveä (230 €) ja 4 tonnia kutusoraa ja 

poikaskiveä (74 €). 

Työ: 3 tuntia (2 h työ mutta koneen ajaminen vieressä olevalta uuden rakennetun tien päästä vei 

aikaa) = 210 euroa. Työnjohto 50 €. 

Yhteensä: 354 euroa 

Kolme loivaa kynnystä ja mutkan ulkokaarteen korottaminen. Hiekansekaista alle, heti rummun 

alapuolelle kynnykseen laitettiin myös suodatinkangasta (3 m2). Lopulta kutusoraa/poikaskiveä 

päälle. Myös rummun sisään soraa paljulla ja rummun yläpuolelle kutusoraa ja muutama isompi 

kivi. Ei tietoa kalastosta, tod.näk taimen. Vaellusyhteyttä avautui 3282 / 4102,5 metriä. 

Rummun tiedot ennen:    Kunnostuksen jälkeen (alivesiaika) 

Vesisyvyys alapuoli   9 cm  18 cm 

Vesisyvyys yläpuoli   6 cm  16 cm 

Virtausnopeus (m/s) 0,4 m/s  0,20 m/s 

Pudotus pohjaan  3 cm  0 cm 
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Raappananoja, alempi (heinäkuu, 22 tonnin painoinen kaivinkone) khdnro 112 

Materiaali: 60 tonnia kiviainesta. 40 tonnia hiekansekaista kiveä (100,4 €) ja 20 tonnia Vääräniemeltä 

(460 €) (12 tonnia kutusoraa, 4 poikaskiveä ja 4 isompaa kiveä) = 560,4 €. Lisäksi muutamia 

lohkareita teiden varsilta ja peräkärryllinen lisäksi.  

Työ: 1 tunti pajukon raivausta ennen (25 €) + kaivinkoneella 5 h (350 e) + työnjohto 125 € + 1 tunti 

viimeistelyä miestyönä (25 €) = 525 €. 

Yhteensä 1084,4 euroa 

Pajukon poisto vesurilla käsin, jotta kone näkisi mitä operoida. Aluksi hiekansekaista kiviainesta 

eroosio suojaksi suvantoon, materiaalia upposi syvyydestä johtuen reilusti. Kivikynnyksiä 3 kpl, 

joiden alle hiekansekaista kiveä, suodatinkangas kahteen ylimpään kynnykseen (7 m2), 

hiekansekaista kiviainesta, kutusoraa sekä seulapääkiveä ja isompia kiviä päälle. Lapiolla viimeistely 

pieniä monttuja kaivaen. Paljulla kutusoraa ja poikaskiveä rummun sisään käsin raahaten ja 

rummun yläpuolelle kaivinkoneella. Muutamia lohkareita myös rummun yläpuolelle. Lisäksi 

peräkärryllinen isompia kiviä käsin paikalle. Lopuksi maisemointi seulapääkivellä uoman reunojen 

verhoilu. Ainakin yksi made, joka pyöri kunnostuksen ajan jaloissa, lähti heti esteen poistuttua 

rummun läpi ylävirtaan. Kiviaines optimi. Vaellusyhteyttä esteen yläpuolella 1000 m / 1250 m. 

Taimen. 

Rummun 120cm x 8,20 m tiedot ennen:   Kunnostuksen jälkeen (alivesiaika) 

Vesisyvyys alapuoli   8 cm  21 cm 

Vesisyvyys yläpuoli  10 cm  19 cm 

Virtausnopeus m/s 0,91 m/s (9 s)  0,216 m/s 

Pudotus pohjaan  48 cm  0 cm 

Pudotus vesipintaan 12 cm  0 cm 
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Karhuoja (elokuu, 22 tonnin painoinen kaivinkone) khdnro 103 

Materiaali: 40 tonnia (10 tonnia poikaskiveä, 10 tonnia pään kokoista mohkuraa, 20 tonnia 

kutusoraa) Vääräniemeltä = 917,6 € + puoli peräkärryllistä lohkaretta käsin. 

Työ: kaivinkoneella 4 tuntia (280 e) + lavetti 100 euroa = 380 euroa. Työnjohto 100 €. 

Lisäksi edellisen hankkeen tekemät työt: 3 htp = 600 € (4 kärryä kiviä, 1 soraa, 5 tukkia, 

suodatinkangas). 

Yhteensä 1397 euroa + (600 e) 

Kohteella Esteet Pois! hankkeen tekemiä puusuisteita (3kpl) ja hieman kiviä. Rakenteet pettäneet. 

Jätimme puusuisteet kynnysten ytimiksi. Laitettiin kiveä pari kauhallista, kunnes hoksattiin veden 

virtaavan kynnyksen lävitse. Tiivistettiin kynnyksen ydintä hiekalla/savella ja laitettiin 

suodatinkangas (7 m2) kahden ekan kivi/puusuisteen päälle. Tähän lisäksi hiekkaa ja kiveä. 

Tiivistettiin rakenteita, kunnes niistä tuli niin tiiviitä, että vesi virtasi nyt halutusti rakenteen yli. 

Kynnystettiin alapuolta, jotta virtaus ja kynnys loivenisi. Kauhalla otettiin ala valunutta savea ja 

hiekkaa pois, lisättiin kiviä ja tehtiin rakenteesta koskimainen mutkitteleva kynnys, jonka niskalle 

sekä rummun ala- ja yläpuolelle laitoimme kutusoraa. Lisäksi vein muovisella paljulla kutusoraa 

rummun sisään. Soramäärä oli hieman ylimitoitettu. Loppuviimeistely yhdellä peräkärryllisellä 

isompia kiviä hidastamaan ohjaamaan virtausta. Tällöin kynnyksen niskalla huomattiin muutama 

kala, joista yksi tunnistettiin taimeneksi, yksi harjukseksi ja yksi särkisukuiseksi kalaksi. 

Vaellusyhteyttä esteen yläpuolella 10 200 m / 12 750 m. Taimen. Esteen yläpuolisen valuma-alueen 

pinta-ala: 13 829 825 m². 

Rummun tiedot ennen (Esteet Pois! kunnostuksen jälkeen):  Kunnostuksen jälkeen 

(alivesiaika) 

2 x 100 cm x 7,40 m Vasen Oikea  Vasen 

Vesisyvyys alapuoli  10 cm 4 cm  35 cm 

Vesisyvyys yläpuoli  15 cm 5 cm  25 cm 

Virtausnopeus m/s 1,06 m/s (7 s) -,,-  0,145 m/s 

Pudotus pohjaan  10 cm 13 cm  0 cm 
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Itkunoja (elokuu, miestyönä) khdnro 304 

Materiaali: 4,5 peräkärryä kutu/poikaskivi/lohkaretta (47 euroa). 

Työ: henkilötyötunteja kului 15,5 h [2,5 + (3,5 x2) + 5 + 1]. Henkilötyöpäivä 8 h = 200 e = 25 €/h. 

Yhteensä 387,5 euroa. 

Yhteensä 434,5 euroa 

Kunnostettu loppuun 20.8. Rummun alapuolelle tehtiin 2 puusuistetta, jotka tiivistettiin isommilla 

kivillä, pienemmillä kivillä, turpeella ja suodatinkankaalla. Kohteelle tuotiin 3 peräkärryllistä 

kutusoraa/poikaskiveä ja 1,5 peräkärryä isompia kiviä/lohkareita. Puusuisteiden alapuolelle tehtiin 

vielä kivikynnys loiventamaan ylempiä kynnyksiä. Rummun sisään vietiin myös isompia kiviä 

monipuolistamaan virtausta sekä näillä pyrittiin nostamaan rummun yläpään vesipintaa (yläpää 

reilusti koholla yläpäästä). Alapuoliselta uomalta sähkökalastettiin 4 taimenta, jotka 1+ ikäluokkaa. 

Vaellusyhteyttä esteen yläpuolella 1300 m / 1625 m. Taimen. 

Rummun 100 cm x 7 m tiedot ennen:   Kunnostuksen jälkeen (alivesi) 

Vesisyvyys alapuoli  5 cm  24 cm 

Vesisyvyys yläpuoli  6 cm  11 cm 

Virtausnopeus m/s 0,88 m/s   0,45 m/s 

Pudotus pohjaan  20 cm  0 cm 

Pudotus vesipintaan 5 cm  0 cm 
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Kylmäluomanoja (syyskuu, 8 tonnin painoinen kaivinkone) khdnro 374 

Materiaali: 70 tonnia sora- ja kiviainesta 1567,95 €. 

Työ: kaivinkoneella 6 h + lavetti 0,66 h = 412,92 € (62 e/h) + ALV = 512 €. Työnjohto 150 €. 

Yhteensä 2230 euroa 

Kunnostettu 18.9.2019 kaivinkoneella Esteet Pois II -hankkeen toimesta. Tehtiin rummun 

alapuoliselle uomalle 4 kynnystä, joiden niskalle levitettiin kutusoraa. Jouduimme kaatamaan 2 

koivua koneen tieltä. Poikaskiveä ja karkeampaa tavaraa laitettiin kynnysten ytimiin ja 

monipuolistettiin virtausta. Ohjattiin myös virtaa kulkemaan lähempänä rantapenkkaa ja siellä 

kasvavaa isoa kuusta. Kynnysten niskoille tuotiin kutusoraa ja lopulta koneurat maisemoitiin ja 

laitettiin reunalle kunttaa ja kiviä. Rummun sisälle vietiin soraa ja kiviä. Rummun yläpuolelle tehtiin 

kutusoraikko ja muutamia hidastekiviä. Paikalla jäi muutama kauha yli pään kokoista morkulaa, jota 

voisi paikallisten traktoreilla levittää tulvan jälkeen. Kohteelle tehtiin kutusoraikkoja 3 kpl, joiden 

arvioitu pinta-ala yhteensä noin 160 m2. Vaellusyhteyttä esteen yläpuolella 4700 m / 5875 m ja mm. 

Kylmäluomanjärvi, jonka pinta-ala 326 hehtaaria. Lisäksi järveen laskevat virtavedet ja yläpuoliset 

järvet. Taimen ym. Kunnostukseen käytetty 70 tonnia sora- ja kiviainesta, kaivinkoneella aikaa kului 

6 tuntia. Kokonaiskustannukset 2230 euroa. 

 Rummun 7 m tiedot ennen hieman tulva:   Kunnostuksen jälkeen 

(normaali/alivesi) 

  Teräsrumpu Betonirumpu Teräsrumpu 100cm Betonirumpu 80 

cm 

Vesisyvyys alapuoli  25 cm 11 cm  30 cm 23 cm 

Vesisyvyys yläpuoli  37 cm 30  24 cm 23 cm 

Virtausnopeus m/s 1,4 m/s (5 s)   0,74 m/s (9,46 s) 

Pudotus pohjaan  8 cm 37 cm  0 cm 0 cm 

Pudotus vesipintaan 4 cm 8 cm  0 cm 0 cm 

 

   

 

  



59 
 

Lasasenoja (syyskuu, 8 tonnin painoinen kaivinkone) khdnro 375 

Materiaali: 40 tonnia sora- ja kiviainesta 974,35 €. 

Työ: kaivinkoneella 5 tuntia (62e/h) + lavetti 0,66 h = 350,92 € + ALV = 435,14 €. Työnjohto = 

125 €. 

Yhteensä: 1535 euroa 

Kunnostettu 18.9.2019 kaivinkoneella Esteet Pois II -hankkeen toimesta.  Rummun alapuolelle 

kapeimpaan kohtaan sekoitus poikaskiviä ja kutusoraa. Kynnyksen ytimen päälle suodatinkangasta 

ja siihen päälle kiviä ja soraa. Kynnyksen niskalle ja sen alapuolelle tehtiin kutusoraikko. Kannoin 

puunrungon palasen kiihdyttämään virtaa kutuolosuhteiden parantamiseksi. Kuivarummun 

alapuolinen kynnys poistettiin tekemällä siitä kuivapolku rantaan käyttämällä kiviä. Rummun 

alapuolen kynnys poistettiin kivillä ja soralla. Soraa ja muutamia kiviä vietiin myös teräsrummun 

sisälle ja yläpuolelle. Rummun yläpuolelle tehtiin myös kaksi kynnystä, koska ylävirrassa oli kovempi 

koski/pudotus. Kutusorasta ja kivistä tehtiin kynnyksiä 2 kpl ja kutusoraikkoja 3 kpl rummun 

yläpuolelle. Yhteensä soraikkoja tehtiin 5 kpl, joiden yhtenäinen arvioitu pinta-ala on 40 m2. 

Vaellusyhteyttä esteen yläpuolella 2000 m / 2500 m. Taimen. Käytettiin 40 tonnia 

kutusoraa/poikaskiveä. Konetyöaika 5 h.  

Rummun 110 cm x 8 m tiedot ennen:   Kunnostuksen jälkeen (normaali/alivesi) 

Vesisyvyys alapuoli  33 cm  31 cm 

Vesisyvyys yläpuoli  21 cm  30 cm 

Virtausnopeus m/s 0,73 m/s (11 s) 0,228 m/s (35 s) 

Pudotus pohjaan  7 cm  0 cm 
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Pikkuoja (syyskuu, 8 tonnin painoinen kaivinkone) khdnro 478 

Materiaali: 10 kivi- ja sora-ainesta tilattu (236,22 €) 

Työ: kaivinkoneella 1 tunti + 0,66 lavetti päälle ja ALV = 127,6 €. Lisäksi 2 tuntia lapiotyötä. 

Työnjohto ja lapio = 75 € 

Yhteensä 439 euroa. 

Kunnostettu 18.9-19.9.2019 Rummun alapuolelle tehty kaksi puusuistetta. Niiden päälle kivi- ja 

sora-ainesta sekä suodatinkangasta. Tähän päälle reilusti kiviä. Kohde viimeisteltiin lapiolla ja 

uoman mutkittelevuutta lisättiin. Kiviainesta on kunnostukseen nähden liikaa ja siitä puuttui 

hienompi aines. Hienompi aines olisi pienen kokoluokan ojissa ja puroissa tärkeää, sillä vähäinen 

virtausnopeus valuu helposti kivikon välistä eikä kynnyksen päältä, niin kuin olisi tarkoitus. Tämä 

aiheutti hankaluuksia, mutta riittävällä tiivistämisellä rakenteista saatiin toimivia. Lapiolla soraa 

heiteltiin myös rummun sisälle. Rumpu on kuitenkin kaareva keskeltä, joten vesipinta on siellä liian 

alhainen. Vaellusyhteyttä esteen yläpuolella 500 m / 625 m. Kiviainesta käytetty 10 tonnia. Koneella 

aikaa kului 1 h, henkilötyötunteja 2. Kokonaiskustannukset 439 euroa. 

Rummun 50 cm x 8,5 m tiedot ennen (hieman tulvaa):  Kunnostuksen jälkeen (alivesi) 

Vesisyvyys alapuoli  4 cm  14 cm 

Vesisyvyys yläpuoli  7 cm  10 cm 

Virtausnopeus m/s 0,94 m/s (9 s)  0,17 m/s (50 s) 

Pudotus pohjaan  15 cm  0 cm 

Pudotus vesipintaan 5 cm  0 cm 
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Ruuhenoja (syyskuu, miestyönä) khdnro 394 

Materiaali: 1 tonni kiviä paikalta 

Työ: miestyönä 1,5 tuntia = 37,5 euroa (25 €/h). Lisäksi matkakustannukset. 

Yhteensä: 37,5 euroa 

Kunnostettu 25.9.2019. Rumpu halkaisijaltaan 230 cm ja pituudeltaan 1700 cm. Kaivoin paikalta 

kiviä, joista tehtiin kivikynnyksiä (4 kpl) kapeimpaan osaan uomaa. Osa kivistä isoja lohkareita ja osa 

taas nyrkin kokoisia ja sitä pienempiä kiviä. Vesipinta nousi noin 5-10 cm kunnostuksen jälkeen. 

Lisäksi kaivoin hieman selkeämmän kulkuväylän hiekkaisen putkisillan lävitse. Rakenteita tulisi vielä 

hieman vahvistaa ja tehdä vaikkapa kivistä ja puusuisteista vielä yksi kynnys. Ei kuitenkaan 

välttämätöntä ja resurssit tulisi keskittää ensisijaisesti muihin kohteisiin ja esimerkiksi poistaa 700 

mm yläjuoksulla oleva täydellinen vaelluseste. Taimen. 

Rummun 230 cm x 17 m tiedot ennen:   Kunnostuksen jälkeen (normaali/alivesi) 

Vesisyvyys alapuoli  18 cm  21 cm 

Vesisyvyys yläpuoli  17 cm  31 cm 

Virtausnopeus m/s 0,270 m/s (63 s) arvio 0,23 m/s 
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Mätäsoja (syyskuu, 22 tonnin painoinen kaivinkone) khdnro 151 

Materiaali 40 tonnia paikanpäältä seulapääkiveä (kivikasoja tien laidalla). Kohteella jo edellisen 

hankkeen tekemä puusuiste. 

Työ: kaivinkoneella 3 h ja 0,5 h kiviaineksen kuljetusta 3,5 h = 245 euroa + ALV = 303,8 €. Lisäksi 

kannoin tunnin sammalpeitteisiä kiviä maisemointia ja virtauksen hidastusta varten (25 €/h) = 329 

euroa. Työnjohto 75 €. 

Edellisen hankkeen työkustannukset: 9 henkilötyöpäivää = 1800 euroa (alivirtaamasulku, kiviä, 

soraa ja 5 tukkia). 

Yhteensä 404 € + (1800 €) = 2129 euroa 

Kunnostettu kaivinkoneella 30.9.2019 Esteet Pois II -hankkeen toimesta. 20 metrin päässä olevia 

kivikasoja käytettiin hyödyksi ja tehtiin edellisen Esteet Pois! hankkeen tekemän puusuisteen 

alapuolelle koskimainen kynnys, joka loivensi puusuisteen alapuolelle muodostunutta pudotusta. 

Kone kurotteli tieltä niin kauas kuin suinkin kykeni ja minä lapiolla ja käsin levitin kiviainesta 

alemmaksi. Seulapääkiveä muutama kauha, siihen pari kauhaa hienompaa ainesta, jotta rakenne 

tiivistyisi. Tähän päälle vielä seulapääkiveä. Lapiolla ja käsin viimeistely sekä sammalpeitteisten 

kivien kantamista. Toinen kivikynnys tehtiin heti rummun alapuolelle. Ensin seulapääkiveä, 

hienompaa hiekkaa ja seulapääkiveä. Lopulta sammalpeitteisiä kiviä päälle. Konetyönä aikaa kului 

3,5 tuntia, kiviainesta käytettiin 40 tonnia. Edellisen hankkeen tekemä miestyö 9 htp 

(alivirtaamasulku, kiviä, soraa ja 5 tukkia = 1800 €). Kustannukset olivat Esteet Pois II hankkeen 

osalta 404 euroa. Kokonaiskustannukset 2129 euroa. Esteen yläpuolisen valuma-alueen koko 7 457 

994 m². 

Rummun 2 x 100 cm x 8,2 m tiedot ennen:   Kunnostuksen jälkeen 

(normaali/alivesi)   Vasen rumpu  Vasen rumpu 

Vesisyvyys alapuoli  17 cm  31 cm 

Vesisyvyys yläpuoli  27 cm  30 cm 

Virtausnopeus m/s 0,83 m/s  0,562 m/s 

Pudotus pohjaan  40 cm  0 cm 
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Vittuoja (lokakuu, 21 henkilön talkoot) khdnro 366 

Materiaali: 3 tonnia kutusoraa 105,47 euroa ja törmän kivet. 

Työ: 21 henkilöä työskenteli talkoopäivänä kohteella 5 tuntia. Lisäksi kustannuksia: työhanskat 27,8 

e, talkoolaisten ruoka 198,0 e, minibussien vuokra 245,52 e, minibussien bensat 34,67 e + 55,09 e + 

40,38 e. 

Yhteensä 608,42 e + minibussien bensa 130,14 e = 738,56 euroa + työnjohto 200 € = 938,56 

euroa. 

Esteet Pois II -hankkeen järjestämät talkoot 11.10.2019. Rummun alapuolelle puusuiste, johon 

jätettiin ylhäältä katsottuna oikeaan reunaan aukko helpottamaan kulkemista myös alivesiaikaan. 

Suisteen alapuolelle perattuun monotoniseen uomaan kannettiin ja vieriteltiin törmälle perattuja 

kiviä sekä lohkareita. Näistä tehtiin pieniä kynnyksiä, monipuolistettiin virtaa ja tehtiin 

syvyysvaihteluita. Luotiin piilopaikkoja ja mikrohabitaatteja kaloille, selkärangattomille, 

tarttumapintoja sammalille ja tuotiin olosuhteiltaan otollisiin kohtiin myös kutusoraa. 

Vaellusyhteyttä esteen yläpuolella 3100 m / 3875 m + lammet ja niihin laskevat purot. Esteen 

yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala: 14 346 440 m². Ahven, hauki, särki ja paikallisten mukaan 

taimen aikoinaan. Talkoolaiset (21 kpl) paikalla 5 h, tuotu 3 tonnia kutusoraa. Talkoon kustannukset 

yhteensä 939 euroa. 

Rummun 2x 100 cm x 8 m tiedot ennen   Kunnostuksen jälkeen (normaali) 

  Oik.rumpu Vas.rumpu Oik. rumpu Vas. rumpu 

Vesisyvyys alapuoli  15 cm 15 cm 31 cm 32 cm 

Vesisyvyys yläpuoli  21 cm 21 cm 38 cm 40 cm 

Virtausnopeus m/s 0,8 m/s (10 s) 0,8 m/s 0,26 m/s 0,26 m/s 

Pudotus pohjaan  2 cm 7 cm 0 cm 0 cm 

Pudotus vesipintaan 2 cm 4 cm 0 cm 0 cm 
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Lohioja (lokakuu, 8 tonnin painoinen kaivinkone) kohdenro 117 

Materiaali: 27 tonnia materiaalia (rinteestä sekä kutusoraa). Kutusora noin 161 e + sen hakemiseen 

käytetty aika (2 h). Lopuksi 31.10 rummun sisään virtaustelineen prototyyppi (3100 e) Koillismaan 

metallipajalta. 

Työ: kaivinkoneella 11 tuntia + siirto. Lopuksi rummun sisään viedyn virtaustelineen kuskaamiseen 

ja asentamiseen käytetty aika (2h miestyönä). Työnjohto 5 h = 125 euroa. 

Yhteensä 1139 e + virtausteline ja asennus (3100 e) = 4255 euroa 

Kunnostettu 15.10.2019 kaivinkoneella Esteet Pois II -hankkeen toimesta. Tehty 7 kpl kynnyksiä 

rummun alapuolelle. Kynnykset tehty paikan kivimateriaaleista, joiden niskalle laitettiin kutusoraa. 

Kivimateriaali kaivettiin viereisestä rinteestä, josta otettiin hienoainesta pois välppäkauhalla. 

Kohteelta kaivettiin myös muutama lohkare. Kutusoran ylijäämä (n.7 tonnia) haettiin Tilsanvaarasta. 

Lisäksi puunrunkoja ohjaamaan virtaa, kiinnittymispinnaksi sammalille sekä suojaksi ja ravinnoksi 

selkärangattomille. 31.10 vasempaan rumpuun myös virtausteline hidastamaan virtausta. 

Virtausteline on ensimmäinen prototyyppi, joten kustannukset sen osalta tavallista korkeammat. 

Jatkossa vastaavat maksavat ainakin puolet vähemmän. Prototyypin poikkirakenteiden välit ovat 

liian tiheät, joten niiden määrä tulisi jatkossa puolittaa. Lisäksi kuppimaisen rakenteen (johon on 

tarkoitus kantaa kiviä) kaveriksi, tulisi rakentaa joihinkin poikkirakenteihin myös levymäisiksi 

kalalaipoiksi/lamelleiksi. Teline asennettiin vasempaan rumpuun, eikä siitä ole mitattu 

virtausnopeuden vesisyvyyden muutosta asennuksen jälkeen. Silmämäärinen havainto kuitenkin on, 

että se hidasti rummun virtausnopeutta merkittävästi ja nosti vesipintaa tarpeeksi. Vaellusyhteyttä 

esteen yläpuolella 3500 m / 4375 m. Taimen. 

Rummun 2 x 100 cm x 8 m tiedot ennen   Kunnostuksen jälkeen (normaali 

vesi) 

  Oik.rumpu Vas.rumpu Oik.rumpu Vas.rumpu Virtaustelineen 

jälk. 

Vesisyvyys alapuoli  6 cm 7 cm 23 cm 28 cm 34 cm 

Vesisyvyys yläpuoli  10 cm 20 cm 32 cm 20 cm 38 cm 

Virtausnopeus m/s 0,36 m/s (22s) 1,29 m/s 0,25 m/s (32s) (8,62s) s 

Pudotus pohjaan  50 cm 30 cm 0 cm 0 cm 0 cm 

Pudotus vesipintaan 25 cm 17 cm 0 cm 0 cm 0 cm 
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Raappananoja, ylempi (lokakuu, 8 tonnin painoinen kaivinkone) khdnro 113 

Materiaali: 64 tonnia viereisestä penkasta kaivettua maa-ainesta (kiveä, soraa ja lohkareita sekä 

hienompaa ainesta). 

Työ: kaivinkoneella 15,5 tuntia 1162,5 euroa + lavetti. Lisäksi kiviä ja soraa kannettu rummun sisään. 

Työnjohto 15 h x 25 e = 375 €. 

Yhteensä 1283 euroa + työnjohto = 1658 euroa. 

Kunnostettu 16.10.2019 kaivinkoneella Esteet Pois II -hankkeen toimesta. Koneen tieltä piti kaataa 

muutama puu, jotta se pääsi operoimaan puron vartta. Lisäksi koneen piti tehdä parempi pohja 

kulkuväylälle maa-aineksella, sillä kaivuupaikan sekä puronvarren väliä joutui kulkemaan tiheästi. 

Tehtiin 16 kynnystä alapuoliseen uomaan noin 70 metrin matkalle. Yhteen kynnykseen materiaalia 

meni noin 4 tonnia. Rummun alapuolinen ensimmäinen (ylin) kynnys tehtiin puusuisteesta ja 

kiviaineksesta. Puusuisteesta tehtiin tiivis kiviaineksella ja suodatinkankaalla. Samalla kun kone 

operoi alapuolisia kynnyksiä, kannoin rummun sisään isompia kiviä, jotta virtaa mutkittelisi ja 

hidastuisi. Kannoin rummun sisään muovisella paljulla pientä soraa luonnonmukaisemman 

pohjamateriaalin jatkumiseksi läpi vesistöylityksen. Purouoman poikki sekä itse uomaan lisättiin 

myös puumateriaalia kaadetuista puista. Kaivinkoneella kohteella meni 15,5 h ja kiviainesta kului 

yhteensä 64 tonnia. Kokonaiskustannukset 1658 euroa. Vaellusyhteyttä esteen yläpuolella 1800 m / 

2250 m. Taimen. 

Rummun tiedot ennen:    Kunnostuksen jälkeen (normaali/tulvaa) 

Pituus  12 m/9 m?  12 m/9 m? 

Vesisyvyys alapuoli  8 cm  26 cm 

Vesisyvyys yläpuoli  10 cm  20 cm 

Virtausnopeus m/s 0,953 m/s (12,58 s) 0,459 m/s (26,12 s) 

Pudotus vesipintaan 20 cm  0 cm 

Pudotus pohjaan  30 cm  0 cm 
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Hämeenoja (lokakuu, 8 tonnin painoinen kaivinkone) khdnro 119 

Materiaali: 6 tonnia paikalta kaivettua hiekansekaista kiveä ja lohkareita 

Työ: kaivinkoneella 2 tuntia (150 euroa) + kuljetus paikanpäälle 17.10.2019. Työnjohto 50 €. 

Yhteensä 358 euroa 

Kunnostettu 17.10. Rummun sisään, yläpuolelle ja alapuolelle kolme kauhallista hiekansekaista 

kiveä, jotka levittelin pitkin pohjaa. Alapuolelle uoman kapeaan kohtaan tehtiin kynnys, johon tuli 3 

kauhallista hiekansekaista, isompia kiviä/lohkareita 5 kauhaa, 1 iso lohkare sekä 1 kauhallinen vielä 

hiekansekaista päälle. Viimeistely lapiolla ja materiaalin siirtämistä kohtiin, mihin kone ei ylettänyt 

tiehyövykkeeltä. Vaellusyhteyttä esteen yläpuolella 1400 m 1750 m. Taimen. 

 

Rummun 130 cm x 8,2 m tiedot ennen:   Kunnostuksen jälkeen (normaali/pieni tulva) 

Vesisyvyys alapuoli  13 cm  29,5 cm 

Vesisyvyys yläpuoli  15 cm  35 cm 

Virtausnopeus m/s 0,55 m/s (15 s) 0,162 m/s 

Pudotus pohjaan  0 cm  0 cm 
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Iso-Partasenoja (lokakuu, 8 tonnin painoinen kaivinkone) khdnro 91 

Materiaali: 45 tonnia kivimateriaalia. 14 tonnia kutusoraa (321 e), 25 tonnia hiekansekaista kiveä (75 

e) ja 6 tonnia isoja kiviä ja lohkareita. 

Työ: kaivinkoneella 11,5 tuntia + lavetti. Lisäksi työnjohto 1 päivä = 200 €. 

Yhteensä 1500 euroa 

Kunnostettu 21.10. Kohteen alapuolelle tehtiin koskimainen kynnys, jonka alaosiin laitettiin kaksi 

isoa lohkaretta. Kynnykset tehtiin pääosin hiekansekaisella kivellä, jonka päälle levitettiin kutusoraa 

ja poikaskiviä. Rumpujen sisälle vietiin kutusoraa ja isompia kiviä monipuolistamaan ja hidastamaan 

virtausta sekä nostamaan vesipintaa.  Rummun yläpuolelle levitettiin kutusoraa ja poikaskiviä. 

Kohteen tienlevennystä pidennettiin ylijäämämateriaalilla (5 tonnia hiekansekaista). Vaellusyhteyttä 

esteen yläpuolella 3400 m / 4250 m. Made, ahven, pikkunahkiainen. Esteen yläpuolisen valuma-

alueen pinta-ala: 9 118 693 m². Koko puron valuma-alueen pinta-ala: 24 531 403 m². 

Rummun 2 x 140 cm x 10 m tiedot ennen   Kunnostuksen jälkeen (tulvaa) 

  Oik.rumpu Vas.rumpu Oik. rumpu Vas. rumpu 

Vesisyvyys alapuoli  12 cm 18 cm 35 cm 37 cm 

Vesisyvyys yläpuoli  18 cm 22 cm 29 cm 30 cm 

Virtausnopeus m/s 1,67 m/s (6 s)  -,,- 24,14 s 34,83 s 

Pudotus pohjaan  35 cm 30 cm 0 cm 0 cm 

Pudotus vesipintaan 15 cm 12 cm 0 cm 0 cm 
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Pikku-Partasenoja, alin (lokakuu, 8 tonnin painoinen kaivinkone) khdnro 92 

Materiaali: 40 tonnia materiaalia. 30 tonnia hiekansekaista (90 e) ja 10 tonnia kutusoraa (230 e). 

Työ: kaivinkoneella 3 tuntia + 3 h maanajoon + lavetti = 503 euroa. Ahven. Työnjohto 3 h = 75 €. 

Yhteensä: 898 euroa 

Kunnostettu 22.10. Kunnostukseen meni kolme tuntia + ylimääräisen maa-aineksen ajamiseen 

Iso-Partasesta toiset 3 tuntia. Rummun alapuolelle tehtiin 2 kiviynnystä. Alle laitettiin hiekansekaista 

kiveä, jonka päälle ja etupuolelle kutusoraa. Rummun sisään levitettiin kutusoraa ja isompia kiviä 

monipuolistamaan ja hidastamaan virtausta. Kivet myös nostavat rummun yläpään vesipintaa, sillä 

rummut ovat koholla yläpäästä. Yläpäässä virtausnopeus ja vesipinta oli ennen kunnostusta 

vähälläkin vedellä turhan kova, mutta kunnostuksen jälkeen tätä ongelmaa ei ole. Rummun 

yläpuolelle tehtiin kutusoraikkoja ja laitettiin muutama isompi kivi hidastamaan virtausnopeutta. 

Vasempaan rumpuun pitäisi vielä siirtää kiviä, jotka ovat kerättynä valmiiksi rummun yläpäähän 

rantatörmälle. Vaellusyhteyttä esteen yläpuolella 5900 m / 7375 m (+ kunnostettu ylemmät esteet 

2300 m / 2875 + 800/1000m). Yläpuolisen valuma-alueen koko pinta-ala: 15 400 562 m². 

Rummun (2 x 160/150 cm x 10,5 m) tiedot ennen   Kunnostuksen jälkeen (tulvaa) 

  Oik.rumpu Vas.rumpu  Oik. rumpu   Vas. rumpu 

Vesisyvyys alapuoli  48 cm 50 cm  38 cm       38 cm 

Vesisyvyys yläpuoli  40 cm 44 cm  34 cm (34,27s)      32 cm (32,74 

s) 

Virtausnopeus m/s 2,10 m/s (5 s)  2,10 m/s (5 s)  0,306m/s(34,27s) 

0,321m/s 32,74s 

Pudotus pohjaan  0 cm 0 cm  0 cm        0 cm 

Pudotus vesipintaan 0 cm 0 cm  0 cm        0 cm 
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Mämmioja (lokakuu, 8 tonnin painoinen kaivinkone) khdnro 493 

Materiaali: 32 tonnia. 20 tonnia hiekansekaista kiviainesta (60 e) ja 10 tonnia kutusoraa (230 e). 

Lisäksi 2 tonnin verran isoja kiviä/lohkareita paikalta. 

Työ: kaivinkoneella 3 tuntia 210 € + lavetti 83 €. Työnjohto 75 € 

Yhteensä: 660 euroa 

Kunnostettu 22.10. Rummun yläpuolella oleva kynnys loivennettiin ja tehtiin sen alapuolelle 4 kpl 

kynnyksiä. Tehtiin 2 kutusoraikkoa mukavaan poteroon ja rummun yläpuolelle. Vietiin rummun 

sisälle kiviä ja kutusoraa. Rummun alapuolelle kynnys, jonka alle hiekansekaista kiveä ja päälle 

kutusoraa. Lisäksi tuotiin pari puunrunkoa uomaan. Vaellusyhteyttä esteen yläpuolella 1400 m / 

1750 m. Made. 

Kunnostettu 22.10.2019 kaivinkoneella Esteet Pois II -hankkeen toimesta. Rummun yläpuolella 

oleva kynnys loivennettiin ja tehtiin sen alapuolelle 4 kpl kynnyksiä. Tehtiin 2 kutusoraikkoa 

mukavaan poteroon rummun yläpuolelle. Vietiin rummun sisälle kiviä ja kutusoraa. Rummun 

alapuolelle kynnys, jonka alle hiekansekaista kiveä ja päälle kutusoraa. Lisäksi tuotiin pari 

puunrunkoa. Käytettiin 32 tonnia materiaalia, josta 20 tonnia hiekansekaista kiviainesta ja 10 tonnia 

kutusoraa. Lisäksi 2 tonnin verran isoja kiviä/lohkareita paikalta. Kaivinkoneella meni 3 tuntia ja 

kokonaiskustannukset kunnostukselle 660 euroa. 

Rummun (120 cm x 9,20 m) tiedot ennen   Kunnostuksen jälkeen (tulvaa) 

  Oik.rumpu Vas.rumpu Oik. rumpu Vas. rumpu 

Vesisyvyys alapuoli  19 cm 23 cm 28 cm 33 cm 

Vesisyvyys yläpuoli  14 cm 19 cm 27 cm 32 cm 

Virtausnopeus m/s 0,08 m/s(115s) 0,08 m/s 0,168 m/s 0,168 m/s (54,91 s) 

Pudotus pohjaan  0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 

Pudotus vesipintaan 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 
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Pikku-Partasenoja, keskimmäinen (lokakuu, 8 tonnin painoinen kaivinkone) 

khdnro 310 

Materiaali: 73 tonnia kiviainesta. 53 tonnia hiekansekaista kiviainesta (160 e) + 20 tonnia 

kutusoraa/poikaskiveä (460 e) 

Työ: kaivinkoneella 10 tuntia + lavetti. Työnjohto 200 €/8 h päivä, joten = 250 €. 

Yhteensä: 1700 euroa 

Kunnostettu 23.10. Rummun alapuolelle koskimainen kohta, jossa selkeät nousuväylät ja syvemmät 

montut. Kynnysten alapuolelle hiekansekaista kiveä, isompia lohkareita ja poikaskiveä ja kutusoraa 

päälle. Lisäksi pari puunrungon pätkää. Rummun yläpuolelle isompia kiviä, ulkokaarteen eroosion 

suojausta sekä kutusoraa/poikaskiveä. Rummun sisälle myös isompia kiviä sekä kutusoraa. 

Vaellusyhteyttä esteen yläpuolella 2300 m / 2875 + kunnostettu ylempi este 800/1000m. Ahven, 

made. 

 

Rummun 2 x 140 cm x 820 cm tiedot ennen  Kunnostuksen jälkeen (tulvaa) 

  Oik.rumpu Vas.rumpu   Oik. rumpu  Vas. rumpu 

Vesisyvyys alapuoli  15 cm 20 cm   36 cm   36 cm 

Vesisyvyys yläpuoli  17 cm 22 cm   37 cm   41 cm 

Virtausnopeus m/s 0,31m/s 0,31m/s   0,345 m/s  0,534m/s 

Pudotus pohjaan  30 cm 30 cm   0 cm  0 cm 

Pudotus vesipintaan 15 cm 10 cm   0 cm  0 cm 
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Pikku-Partasenoja, ylin (lokakuu, 8 tonnin painoinen kaivinkone) khdnro 36 

Materiaali: 45 tonnia. 30 tonnia hiekansekaista kiveä (90 e) ja 10 tonnia kutusoraa (230 e). 5 tonnia 

isompia ja pienempia kiviä paikalta. 

Työ: kaivinkoneella 2 tuntia + lavetti. Työnjohto 50 €. 

Yhteensä: 550 euroa 

Kunnostettu kaivinkoneella 23.10.2019 Esteet Pois II -hankkeen toimesta. Tehty 4 kivikynnystä 

mutkamaisiksi nousuväyliksi. Kynnysten etupuolelle/niskalle kutusoraa. Lisäksi viety kutusoraa 

rummun sisälle ja soraikko tehty myös rummun yläpuolelle. Pidettiin huolta raviojien 

vesiensuojelusta laittamalla niihin kiveä ja soraa. Vesi valuu niiden lävitse mutta saattaa pidättää 

paremmin kiintoainesta. Käytetty 45 tonnia kiviainesta, josta 30 tonnia oli hiekansekaista kiveä, 10 

tonnia kutusoraa sekä 5 tonnia isompia ja pienempiä kiviä paikalta. Koneella meni kohteella 2 

tuntia. Kunnostuksen kokonaiskustannukset 550 euroa. Tehtiin ylijäämästä hiekansekaisesta 

materiaalista myös pieni levennys tiehen. Rummun läpi nähty uivan myyrä/päästäinen. 

Vaellusyhteyttä yläpuolella 800 m / 1000 m. Ahven/made.  

 

Rummun 140 cm x 10 m tiedot ennen:   Kunnostuksen jälkeen (normaali) 

Pituus  10 m  10 m 

Vesisyvyys alapuoli  30 cm  36,5 cm 

Vesisyvyys yläpuoli  32 cm  38 cm 

Virtausnopeus m/s 0,31 m/s (32 s) 0,268 m/s (37,33 s) 

Pudotus vesipintaan 0 cm  0 cm 

Pudotus pohjaan  0 cm  0 cm 
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Teerioja (lokakuu, 8 tonnin painoinen kaivinkone) khdnro 422 

Materiaali: 27 tonnia kiviainesta. Hiekansekaista kiveä 20 tonnia (60 e) ja kutusoraa 7 tonnia (160 e). 

Työ: kaivinkoneella 3 tuntia + lavetti. Lisäksi Freshabit miestyö 4 htp = 800 €. Esteet Pois II 

työnjohto 75 €. 

Yhteensä 510 euroa + (800 €) + 75 € = 1385 euroa 

Kunnostettu 24.10 ja ennen tätä Freshabit LIFE tehnyt kivikynnyksen miestyönä rummun 

alapuolelle. Kivi tuotu myös yläpuoliseen uomaan ja monipuolistettu virtausta. Alapuoliseen 

uomaan heidän toimesta myös kaadettu puita. Kohteella työskenteli kaksi miestä kaksi päivää. 

Heidän työskentelynsä jälkeen rummun yläpinta oli 27 cm. Tehtiin kaivinkoneella rummun 

alapuolelle (miestyönä tehdyn kynnyksen yläpuolelle) kynnys, johon laitettiin 3 lohkaretta, 

hiekansekaista kiviainesta ja kutusoraikkoja niskalle. Kutusoraa vietiin myös miestyönä tehdyn 

kynnykselle niskalle sekä rummun sisälle että rummun yläpuolelle uomaan. Tuotu puunrunko 

ohjaamaan virtausta rummun alapuolella. Vaellusyhteyttä yläpuolella 1400 m / 1750 m. Ei tietoa. 

Rummun tiedot ennen:    Kunnostuksen jälkeen (tulvaa) 

Pituus/halkaisija 10 m/120 cm  10 m/120 cm 

Vesisyvyys alapuoli  12 cm  35 cm 

Vesisyvyys yläpuoli  11 cm  30 cm 

Virtausnopeus m/s 0,36 m/s (28 s) 0,223 m/s (44,94 s) 

Pudotus vesipintaan 0 cm  0 cm 

Pudotus pohjaan  0 cm  0 cm 
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Lianoja (lokakuu, 8 tonnin painoinen kaivinkone) khdnro 382 

Materiaali: 86 tonnia kiviainesta. 60 tonnia hiekansekaista kiviainesta (180 e), 20 tonnia 

kutusoraa/poikaskiveä (460 e) ja 6 tonnin verran isoja lohkareita paikalta. 

Työ: kaivinkoneella 10 tuntia (70 €/h + ALV) = 700 € + ALV = 868 + lavetti = 963 euroa. Lisäksi 

työnjohto 200 €/päivä. Päivä 8 h, joten 10 h = 250 euroa. 

Yhteensä: 1423 euroa + 250 € = 1673 euroa. 

Kunnostettu 24-25.10.2019 rummun alapuolelle tehty 3 kynnystä. Ensimmäinen kynnys tehty 20 

metriä rummun alapuolelle, johon tehty koneelle kulkuväylä. Kynnyksen ydin koostui 

hiekansekaisesta kiviaineksesta ja lohkareista. Kynnyksen alapuolelle tuotu lohkareita, joista 

muodostui kynnys. Lohkareita tuotu myös hidastamaan virtausta eri puolille uomaa. Rakenteen 

päälle tuotiin kutusoraa ja tehtiin pari kutusoraikkoa kynnysten niskalle. Kutusoralla myös 

korotettiin kynnystä. Lopuksi ura maisemoitiin ja tuotiin kunttaa uoman reunalle, jotta ura ei menisi 

suoraan uomaan. Rummun alapuolelle tehtiin tieltä käsin kolmas kynnys hiekansekaisesta 

aineksesta, lohkareista ja niiden niskalle kutusoraa. Usein, niin kuin tässäkin tapauksessa tietä 

joudutaan aluksi hieman leventää maa-aineksella, jotta kone pystyy operoimaan paremmin. Isoja 

kiviä kannettiin myös käsin rumpujen sisälle hidastamaan ja monipuolistamaan virtausta sekä 

nostamaan vesipintaa. Tämän havaittu nostavan rummun yläpään vesipintaa 5 cm. Rumpujen 

sisään viety myös kutusoraa tonnin verran molempiin. Kutusoraa levitettiin myös rummun 

yläpäähän ja hidastettiin rummun yläpuolisen uoman virtausta isommilla hidastekivillä. Kohteen 

alapuolelle aseteltiin myös kaksi puunrunkoa sekä nostettiin kallellaan oleva ”Valtion metsää” -kyltti 

takaisin pystyyn. Rumpujen ympäröivää tievallia maisemoitiin myös kivillä. Vaellusyhteyttä esteen 

yläpuolella 7800 m/9750 m. Made. VALUE: Pinta-ala: 11 517 378 m². 

Rummun tiedot ennen 2 x 140 cm x 9,5 m Kunnostuksen jälkeen 

(voimakas tulva) 

  Oik.rumpu Vas.rumpu Oik. rumpu   Vas. rumpu 

Vesisyvyys alapuoli  17 cm 14 cm 43 cm      39 cm 

Vesisyvyys yläpuoli  17 cm 14 cm 41cm      36 cm 

Virtausnopeus m/s 1,19 m/s (8 s) 1,19 m/s (8 s) 0,82m/s (11,57s) 0,609 m/s (15,59 s) 

Pudotus pohjaan  33 cm 27 cm 0 cm      0 cm 

Pudotus vesipintaan 5 cm 5 cm 0 cm      0 cm 
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Syväoja (lokakuu, 8 tonnin painoinen kaivinkone) khdnro 83 

Materiaali: 63 tonnia. 60 tonnia hiekansekaista kiviainesta (180 e) ja 3 tonnia kutusoraa (56 e). 

Työ: kaivinkoneella 9 tuntia + lavetti. Työnjohto 225 €. 

Lisäksi edellisen hankkeen kunnostus: 6 htp = 1200 € (5 peräkonttia kiviä + sora + puunrunko). 

Rakenteet pettäneet. 

Yhteensä 950 euroa 225 € = 1175 euroa + (1200 €) 

Kunnostettu 25.10-26.10.2019 rumpu 12 m x 120 cm. Rummun sisään pohjalle 

suodatinkangassuikaleet, tämän päälle kiviä ja soraa. Haastava operaatio, mutta saatiin jokseenkin 

suoritettua. Tämän tarkoitus on tiivistää betonirenkaiden välisiä rakenteita, sillä ennen kunnostusta 

alivesiaikaan vesi meni heti rummun yläpäässä betonirumpujen ulkopuolelle. Rummun alapää oli 

siis kuivilla. Rummun yläpuolista lähestymisaluetta myös parannettiin kaivamalla siihen selkeämpi 

kulkuväylä poistamalla yläpään tukosta. Yläpäässä rummun ympäröivää maata myös tiivistettiin ja 

peitettiin koloja, jotta vesi ohjautuisi paremmin rumpuun myös alivesiaikaan. Rummun alapuolelle 

tehtiin kolme kynnystä edelliseen hankkeen tekemien puusuisteiden (3 kpl) ja kivikynnyksen (1 kpl) 

päälle. Rakenteet olivat rikkoutuneet ja niiden funktio vesipinnan nostattajana ei enää toiminut. 

Korotimme ja vahvistimme kaivinkoneella rakenteita ja teimme niistä vesitiiviitä. Laitoimme ensiksi 

hiekansekaista kiveä, joiden päälle suodatinkangasta ja näiden päälle taas kiviainesta. Kohteella 

olevan saarekkeen päätyyn lisättiin kiviainesta korottamaan sitä. Laitoimme päälle 

suodatinkangasta ja tämän päälle taas kiviainesta. Tämä oli välttämätöntä, sillä muuten tulvalla vesi 

menisi rannan puolelle eikä pysyisi uomassa. Puuainesta lisättiin myös uomaan ja levitettiin 

kynnysten etupuolelle kutusoraa. Kutusoraa loppui kuitenkin kesken ja sitä voisi levitellä 

laajemminkin alueelle. Varsinkin ensimmäisen kynnyksen etupuolelle ja niskalle. Materiaalia uppoaa 

kohtaan jonkun verran, sillä se on syvä. Rummun alapuolen kynnys myös poistettiin kiviaineksella ja 

kaivinkoneura maisemoitiin. Vaellusyhteyttä 2400 m / 3000 m. Taimen. 

Rummun tiedot ennen (alivesi):  Kunnostuksen jälkeen (tulvaa) 

Halkaisija/pituus 120 cm/12,5 m 120 cm/12,5 m 

Vesisyvyys alapuoli  0 cm  46 cm 

Vesisyvyys yläpuoli  9 cm  35 cm 

Virtausnopeus m/s 0,42 m/s tai 0 s (ala kuiva) 0,539 m/s (23,19 s) 

Pudotus vesipintaan 2 cm  0 cm 

Pudotus pohjaan  40 cm  0 cm 
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Ulkupuro (lokakuu, 8 tonnin painoinen kaivinkone) 

Materiaali: 40 tonnia KTK:n lasku 491,28 € 

Työ: kaivinkoneella 2 h + lavetti = 186 e? + työnjohto 50 e 

Yhteensä: 727,28 e 

Kunnostettu kaivinkoneella 29.10.2019 klo 8:30-10:30. Yhteistyössä myös Kantokylän yhteisen 

kalaveden osakaskunta. Kunnostushetkellä tulva, joten otetaan vedenpinnannostaminen varman 

päälle. Tehtiin 4 kivikynnystä kynnystä sekä lisättiin muutamia puunrunkoja uomaan. Ensimmäisen 

kynnyksen ytimeen myös suodatinkangas. Myös rummun sisään kivimateriaalia. Koneella meni 

kunnostukseen 2 tuntia ja kivimateriaalia käytettiin 40 tonnia. Kunnostuksen kustannukset olivat 

727 euroa. Vaellusyhteyttä esteen yläpuolella vapautui 3100 m / 3875 m. Lisäksi vaellusyhteys on 

nyt esteetön neljään järveen/lampeen, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 126,12 hehtaaria. Esteen 

yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala: 7 749 252 m². Vaellusyhteyttä avautui esteen yläpuolella 8380 

/ 10 475 m. Kalastoon kuuluu siika, harjus ja taimen. Alueen arvokkain kalalaji on siika, joka nousee 

isoista järvistä puroja pitkin pienempiin lampiin kutemaan. 

Rummun tiedot ennen:    Kunnostuksen jälkeen (tulvaa) 

Pituus/halkaisija 8 m/140 cm  8 m/140 cm 

Vesisyvyys alapuoli   14 cm  61 cm 

Vesisyvyys yläpuoli   18 cm  60 cm 

Virtausnopeus m/s 0,93 m/s (8,60 s) 0,239 m/s (33,48 s) 

Pudotus vesipintaan 13 cm  0 cm 

Pudotus pohjaan  30 cm  0 cm 
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Nimetön Vaarainlammista Ulkulampeen (lokakuu, 8 tonnin painoinen 

kaivinkone) 

Materiaali: 10-15 tonnia = 147 e 

Työ: Kaivinkoneella 1 tunti + lavetti = 112 euroa. Työnjohto 25 €. 

Yhteensä: 294 euroa. 

Kunnostettu 29.10.2019 klo 10:45-11:45. Yhteistyössä myös Kantokylän yhteisen kalaveden 

osakaskunta. Tehtiin 8 kivikynnystä, joita muokattiin lapiolla ja tehtiin pieniä monttuja. Soraa 

lapioitiin myös rummun sisään ja yläpäähän. Vaellusyhteyttä esteen yläpuolella vapautui 774 m + 

kaksi lampea, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 6,5 hehtaaria. Ei inventoitu, mahdollisesti siika. 

Koneella meni kohteella tunti, materiaalia käytettiin noin 12 tonnia ja kokonaiskustannukset olivat 

294 euroa. 

Rummun tiedot ennen:    Kunnostuksen jälkeen (tulvaa) 

Pituus/halkaisija 8 m/80 cm  8 m/80 cm 

Vesisyvyys alapuoli  8 cm  37 cm 

Vesisyvyys yläpuoli  5 cm  30 cm 

Virtausnopeus m/s hidas m/s  5-6 minuuttia 

Pudotus vesipintaan 0 cm  0 cm 

Pudotus pohjaan  0 cm  0 cm 
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Porrasoja (marraskuu, 22 tonnin painoinen kaivinkone) khdnro 157 

Materiaali: 61,6 tonnia kiviainesta. Tilattu 41,35 tonnia, mutta materiaali pelkkää kiveä, josta puuttui 

hienoaines. Tuotu lisäksi 9,85 tonnia hienompaa ainesta ja 10,4 tonnia kutusoraa erikseen. 

Materiaalia siis: 61,6 tonnia (maksettu 41,35 koska alennus) + paikalta otetut lohkareet = 451,21 

euroa. 

Työ: 14 h (sis. valmistelu) 980 euroa + lavetti 200 euroa = 1180 euroa + ALV = 1463,2 e. Työnjohto 

8 h = 200 €. 

Yhteensä 2114,41 euroa. 

Tehtiin kivikynnyksiä rummun alapuolelle 7 kpl. Kynnysten ytimiä tehtiin paikalta löytyvistä kivistä ja 

lohkareista. Siihen päälle paikalle tilattua kivikuormaa ja siihen päälle hienompaa ainesta, jotta 

rakenteet tiivistyisivät ja toimisivat kesän alivesiaikaankin. Lopuksi kutusoraa otollisiin kohtiin ja 

jätettiin muutama kutusorakasa törmälle, että kesälläkin kampetta voidaan viedä kauemmaksi 

tiestä. Rummun yläpuolella on myös nousua vaikeuttava pudotus, joten loivensimme sitä ja 

muodostimme rummun yläpuolelle kutusoraikkoja. Aloitimme siirtämällä kaksi suurta lohkaretta, 

joiden ympärille myös kiviainesta (100-500 mm). Vettä virtasi lohkareiden alta, joten tiivistimme 

rakenteita 0-16 mm materiaalilla. Lopuksi päälle kutusora ja poikaskiviä. Vaellusyhteyttä avautui 

4600 m (kartta) / 5750 m (karttamittaus x 1,25). 

Rummun tiedot ennen 140 cm x 10 m:   Kunnostuksen jälkeen (tulva) 

Vesisyvyys alapuoli  10 cm  32 cm 

Vesisyvyys yläpuoli  12 cm  34 cm 

Virtausnopeus m/s 0,59 m/s (17 s) 0,345 m/s (28,97 s) 

Pudotus pohjaan  20 cm  0 cm 

Pudotus vesipintaan 6 cm  0 cm 
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Kivekäspuro (heinäkuu, henkilötyö) khdnro 649 

Materiaali: Paikan päältä 

Työ: Tukkeutuneen rummun yläpään raivaus karikkeesta ja puuaineksesta ja alivesirummun 

syventäminen kiviä raivaamalla 

Rummun yläpäässä oleva tukkeuma karikkeesta ja puuaineksesta purettu ja aseteltu kiviä hieman 

alivirtaamasuluksi. Raivattu myös ”päärummusta” kiviä yläpäästä syventäen rumpua. Voisi vielä 

tehdä puusuisteita/kivikynnyksiä alapuoliseen uomaan ja paremman alivirtaamasulun. 

Yhteensä työtä 1 h ja muut kustannukset lisättynä = 50 €. 

Rummun tiedot ennen 2 x 140 cm x 9,5 m Kunnostuksen jälkeen 

(voimakas tulva) 

  Oik.rumpu Vas.rumpu Oik. rumpu   Vas. rumpu 

Vesisyvyys alapuoli  20 cm 20 cm 20 cm      20 cm 

Vesisyvyys yläpuoli  23 cm 4 cm 23cm      4 cm 

Virtausnopeus m/s 0,13 m/s 0,13 m/s 0,16 m/s      0,14 m/s 

Pudotus pohjaan  0 cm 5 cm 0 cm      5 cm 

Pudotus vesipintaan 0 cm 0 cm 0 cm      0 cm 
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Nimetön Ahvenjärvestä Ylijokeen (tammikuu 2020) 

Palkkien kuljetus 589,00 € + ALV = 730, 36 € (Kuljetuspudas Oy) 

P40 laatat, 4 kpl 307,20 € + ALV = 380,93 € (Rajaville Oy) 

Kaivinkonetyöt arvio 500 €.  

Yhteensä = 1611,29 euroa 

Rumpurykelmä aiheutti täydellisen vaellusesteen, sillä rummut olivat liian pieniä, niiden 

virtausnopeus oli liian voimakas ja niiden alapään pudotus vesipintaan oli noin 20 cm. Kolme 

muovirumpua vaihdettiin siltapalkkiylitysratkaisuun, jotka asennettiin jäisen maan takia 

väliaikaisesti ylityspaikalle. Lopullinen asennus tapahtuu kesällä, kun Stora Enson kaivinkone käy 

lähettyvillä. Kaivinkonetyö arviolta 4 h x 65 €/h = 260 € + alv 24%=322,40 €. Lisäksi, jos pitää 

käyttää erikseen (ellei enso käytä omalla työmaallaan) kaivinkoneen siirto n. 200-300 € veroineen. 

Eli kokonaiskustannus max tasoa 600 €. Vaellusyhteyttä esteen yläpuolella avautui 2007 metriä. 

Kalastossa ahven ym. 

  Oik.rumpu Vas.rumpu  Silta (viimeistelyä vaille, tulvaa) 

Vesisyvyys alapuoli  10 cm 4 cm  22 cm 

Vesisyvyys yläpuoli  25 cm 2 cm  24 cm 

Virtausnopeus m/s 0,95 m/s 0,95 m/s  0,63 m/s 

Pudotus pohjaan  20 cm 25 cm  0 cm 

Pudotus vesipintaan 5 cm 15 cm  0 cm 
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Sotioja (huhtikuu 2020, henkilötyö) khdnro 391 

Materiaali: Virtausteline 2 x 4 m pätkät = 8 metrin virtausteline = 1470 €. 

Työ: Virtaustelineen kuljettaminen paikan päälle, loput 5 kilometriä moottorikelkalla. Rummun suu 

piti kaivaa metrisestä lumihangesta ja raivata jäästä. Telineet yhdistettiin rummun sisällä. Työ 

yhteensä 100 €. 

Kustannukset yhteensä 1570 €. 

Liian kaltevaan kulmaan ja ylityspaikkaan asennetun rummun liian voimakasta virtausnopeutta 

hidastettiin viemällä Koillismaan Metallipaja Oy:llä teetätetty virtausteline. Virtausteline hidasti 

virtausta ja nostatti vesipintaa. Tielle on suunniteltu Sotivaaran tien perusparannushanke, jonka 

yhteydessä esteettömyys turvataan kynnystämällä rummun alapuolista uomaa. Myös rummun 

yläpään jyrkkää osuutta loivennetaan ja lisätään kiviä myös rummun sisään. Materiaali tulee 

kulumaan noin 40-60 tonnia (24-36 m3) ja työtunteja 4-6 h. 

  Oik.rumpu Vas.rumpu  Oik.rumpu 

Vesisyvyys alapuoli  18 cm 5 cm  19 cm 

Vesisyvyys yläpuoli  22 cm 7 cm  25 cm 

Virtausnopeus m/s 2,0 m/s 2,0 m/s  0,48 m/s 

Pudotus pohjaan  11 cm 22 cm  9 cm 

Pudotus vesipintaan 5 cm 18 cm  0 cm 

 

   

 

 


