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Johdanto 

 

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

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

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

Myös pienimuotoisia teidenalitusten kunnostuksia ja menetelmien kehittämistä vaellusesteiden 

poistamiseksi tehdään. Hankkeen lopputuloksena laaditaan valtakunnallinen ohje teidenalitusten 

hyvistä toimintatavoista.  

 

Hankkeessa kunnostetaan myös Koillismaan alueen metsäpuroja. Tavoitteena on varsinkin 

puunkäytön lisääminen uusien purojen ja aikaisemmin alueella kunnostettujen metsäpurojen 

kunnostuksissa.  

 

Lisäksi seurataan sekä teidenalitusten että purokunnostusten tuloksellisuutta mm. 

sähkökoekalastuksilla ja puroinventoinneilla. 

 

Yhteistyötä ja tiedonvaihtoa tehdään kansallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa.  

 

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

Ympäristöministeriön avustuksesta (160 000 €), Metsähallituksen Luontopalveluiden 

omarahoituksesta (30 000 €) ja talkootyöstä (9000 €). Hankkeelle pyritään saamaan vuosina 2017 ja 

2018 myös valtion työllisyysmäärärahaa. 

 

 

Hankkeessa tehdyt työt vuonna 2016 

 

 

1. Tienalitusten maastoinventoinnit ja -työt 

Tienalitusten maastoinventointeja tehtiin kesä - lokakuun välisenä aikana yhteensä 228 kpl. Kohteet 

sijaitsivat Taivalkosken, Pudasjärven ja Puolangan kuntien alueella (liitteet 1 ja 2). Inventointeja 

tehtiin pääosin metsäautotieverkostoihin kuuluvilla valtion- ja yksityisteillä, jonkin verran myös 

yleiseen tieverkkoon kuuluvilla kohteilla.  

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

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

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

kalojen kulun kannalta, esteellisyyden aste ja sijainti sekä kunnostusmahdollisuudet. 

Inventointitiedot tallennettiin maastossa Excel -taulukkoon. 



    

Kuvat 1 ja 2. Rumpurakenteen inventointi ja mittausten tallennus maastossa. 

Kartoitetuista kohteista arvioitiin olevan täydellisiä esteitä ylöspäin vaellukselle 36 %, ajoittaisia 

esteitä 13 % ja ei esteellisiä 51 %. Täydellisistä esteistä 3 kpl oli esteitä vaelluksille sekä ylä- että 

alavirtaan. 

Täydellisen esteellisyyden yleisimpiä syitä olivat esimerkiksi rakenteen alapään suuri putouskorkeus 

uoman vesipintaan ja/tai pohjaan, veden vähyys rakenteen sisällä, suuri virtausnopeus rakenteen 

sisällä ja este lähestymisalueella, joko yksittäin tai eri yhdistelminä. 

Ajoittaisen esteellisyyden tärkeimpiä syitä olivat veden vähyys ja/tai virrannopeus rakenteen sisällä. 

  

Kuva 3. Täydellinen este vaellukselle (putouskorkeus, este lähestymisalueella, veden vähyys, 

virtausnopeus).       



                     

Kuva 4. Täydellinen este vaellukselle (putous, este lähestymisalueella, virtausnopeus, veden vähyys). 

 

Kuva 5. Täydellinen este vaellukselle (putous, virtausnopeus, este lähestymisalueella).      

 

Kuva 6. Täydellinen este sekä ylös- että alaspäin vaellukselle (vesi rakenteen ulkopuolelle, veden 

vähyys, este lähestymisalueella).     



 

Kuva 7. Täydellinen este sekä ylös- että alaspäin vaellukselle (tukkeuma rakenteen suulla).      

 

 

Kuva 8. Ajoittainen este vaellukselle (veden vähyys). 

Täydellisen tai ajoittaisen esteellisyyden kohteissa ensisijaisia kunnostusmahdollisuuksia olivat mm. 

rakenteen alapuolisen vesipinnan nostaminen, rakenteen sisäpuolen kiveäminen ja 

lähestymisalueen tai rakenteen suun raivaus (70 %). Täydellisissä esteissä rummun tai sen 

rakennetyypin vaihtaminen arvioitiin olevan järkevin kunnostustapa noin kolmasosassa havaituista 

kohteista. 

Maastoinventoinnin yhteydessä kunnostettiin käsityönä vaelluskelpoiseksi yhteensä neljä kohdetta 

alapuolista vesipintaa nostamalla (kiveäminen / kynnystäminen). Lisäksi poistettiin erilaisia 

vaellusesteiksi muodostuneita tukoksia (juurakot, kasvillisuus ym.) putkien suilta noin kymmenestä 

kohteesta. 

Maastoinventointeihin ja pienimuotoisiin kunnostuksiin käytettiin yhteensä 45 htp (taulukot 1 ja 2). 

 

 



2. Purokunnostukset  

 

Purokunnostuksia tehtiin Taivalkosken Harjunalasenojalla, jossa lisättiin hiekoittuneeseen 

purouomaan puuta noin 400 metrin matkalle. Puroa on kunnostettu samalla alueella ja samalla 

menetelmällä jo aiemmin vuosina 2004 ja 2008. Puun lisäämisen (suisteet, ajopuut) tarkoituksena 

on mm. tehostaa puron luontaista tulvimista ja sen avulla poistaa uomaan kertynyttä hiekkaa 

rannalle ja muokata puron pohjaa ja lisätä mm. kaloille sopivia suojapaikkoja. Puuta lisättiin puroon 

arviolta noin 10 m3. 

 

Työhön käytettiin yhteensä 4 htp (taulukot 1 ja 2).  

 

3. Talkootyö  

Puroja kunnostettiin talkoilla Pudasjärven Kiviojalla (1.9.) ja Taivalkosken Lakiojalla (5.9.).  

Kiviojalla talkookunnostajina olivat Syötteen kansallispuiston JunioRanger -leiriläiset, joiden kanssa 

vesitettiin Kiviojan vanhaa uomaa 50 metrin matkalta poistamalla siihen vuosikymmenien aikana 

kertynyt sammalpeite ja rakentamalla pato kaivettuun kanavaan, jolla vesi ohjattiin vanhaan 

uomaan. Talkoolaisia huoltajineen (Oulunseudun ammattiopiston matkailulinjan oppilaita) oli 

päivän kestäneessä kunnostustapahtumassa yhteensä 25 henkilöä.  

 

Kuva 9. JuniorRanger -leiriläiset Syötteen Kiviojaa kunnostamassa. 

 

Lakiojalla talkookunnostajina olivat Taivalkosken peruskoulun yläasteen yhdeksäsluokkalaiset pojat, 

joiden liikuntailtapäivänä kivettiin kanavaksi perattua koskea noin 100 metrin matkalta. Talkoolaisia 

oli opettaja mukaan lukien 12 henkilöä.  

 



 

Kuva 10. Taivalkosken peruskoululaiset Lakiojaa kiveämässä. 

Molempien talkoiden työnohjauksesta, suunnittelusta ja opetustuokiosta liittyen purojen 

kunnostuksiin ja puroluontoon vastasivat hankkeen työntekijät. 

Talkootunteja kertyi yhteensä 186 h (taulukot 1 ja 2). 

 

4. Tiedotus ja yhteistyö 

- 7.6.2016 esiteltiin hanketta Metsähallituksen Metsätalous Oy:n Koillismaan metsänhoitotiimille. 

Tilaisuudessa oli yhteensä 10 henkilöä. 

- Mediatiedote 29.6.2016 hankkeesta, josta lehtikirjoituksia ja mm. 30.6.2016 Oululaisen Radio 

Pookin n. 10 min. haastattelu: 

Metsähallitus poistaa kalojen vaellusesteitä Iijoen vesistöalueelta 

Tiedote. 

Julkaistu: 29.06.2016 klo 15:33 

Julkaisija: Metsähallitus  

Iijoen vesistöalueella on käynnistynyt kolmivuotinen hanke, jossa selvitetään joissa ja puroissa olevia kalojen 

vaellusesteitä. Alueella arvioidaan olevan satoja tierumpujen ja siltarakenteiden kaloille aiheuttamia 

vaellusesteitä. Metsähallituksen hallinnoimassa Esteet pois! – hankkeessa tehdään selvitys noin 350 

tienalituksesta Taivalkosken ja Pudasjärven alueella. Hankkeen aikana kunnostetaan kymmeniä vaellusesteitä 

kaloille kulkukelpoiseksi ja tienpitäjien kanssa haetaan ratkaisuja loppujen vaellusesteiden poistamiseksi. 

Tähän saakka yksittäinen ongelmarumpu on ympäristöllisesti koettu varsin vähäpätöiseksi harmiksi. Kun 

otetaan huomioon, että Suomessa on arviolta noin 90 000 vesistörumpua, joista jopa kolmasosan arvioidaan 

olevan täydellinen ja joka toisen ainakin ajoittaisen vaellusesteen, asia saa laajan ympäristöongelman 

mittasuhteet. Esimerkiksi Keski-Suomessa tehdyssä tutkimuksessa vuosina 2013–2014 tutkituista 830 

rummusta lähes 40 % muodosti pysyvän vaellusesteen. Estevaikutuksen aiheuttivat useimmiten rummun 

http://www.epressi.com/mediapankki/tiedotteet.html?mediabank=158


alapään pudotus, liian suuri virtausnopeus, rakenteen pohjan sileys, veden mataluus sekä rakenteen suulla 

olevat kivi-, jäte- ja karikepadot.  

Tilannetta on pahentanut ohjeistuksen puute ympäristöystävällisestä rumpurakentamisesta ja – rakenteista. 

Vesienhoitolain tavoitteena on vesimuodostumien hyvä ekologinen tila. Se edellyttää virtavesien vapaata 

uomajatkumoa ja hyvälaatuista elinympäristöä. Tilaa ei voi pitää kuitenkaan yleisesti hyvänä, jos 

ylitysrakenteet katkaisevat esimerkiksi kalojen vaelluksen. Valtaosa ylitysrakenteisiin liittyvistä 

ympäristöongelmista on vältettävissä pelkästään oikealla rakennevalinnalla, oikealla tielinjauksella ja 

rakenteen oikealla asentamisella. Tämä edellyttää ohjeistuksen ja -koulutuksen tehostamista, 

ympäristöasiantuntemuksen lisäämistä ja uusien ylitysrakennemallien kehittämistä. 

Hankkeen yhtenä tavoitteena onkin rumpurakentamisen valtakunnallisen ohjeistuksen laatiminen. 

Hanketta rahoittavat Ympäristöministeriö ja Metsähallituksen luontopalvelut. 

Kuvat: Metsähallitus 

Lisätietoja: Metsähallitus / Pohjanmaan luontopalvelut, 

Eero Moilanen, 040-5314969, eero.t.moilanen@metsa.fi 

Pirkko-Liisa Luhta, 0400-293023, pirkko-liisa.luhta@metsa.fi 

 

 

- Metsähallituksen Pohjanmaan Luontopalveluiden sisäinen (osittain valtakunnallinen) tiedote 

26.8.2016: 

Kalojen vaellusesteitä poistetaan Iijoen vesistöistä  

 
  

Iijoen vesistöalueella on satoja tierumpuja ja siltarakenteita, jotka haittaavat kalojen vaellusta. 

Metsähallitus on aloittanut kolmivuotisen Esteet pois! – hankkeen, jossa tehdään selvitys noin 350 

tienalituksesta Taivalkosken ja Pudasjärven alueella. Hankkeen aikana kunnostetaan kymmeniä 

vaellusesteitä kaloille kulkukelpoiseksi ja tienpitäjien kanssa haetaan ratkaisuja loppujen 

vaellusesteiden poistamiseksi. Hankkeessa pyritään laatimaan uudet ohjeet myös valtakunnalliseen 

rumpurakentamiseen. Lisätietoja antavat Eero Moilanen ja Pirkko-Liisa Luhta eräpalveluista. 

- Hanketta on esitelty Metsähallituksen metsätalous Oy:n ympäristöpäivillä 28.9.2016. 

 

 

 

mailto:eero.t.moilanen@metsa.fi
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- Metsähallituksen Pohjanmaan Luontopalveluiden sisäinen (osittain valtakunnallinen jakelu) 

tiedote 10.10.2016: 

Kalan vaellus tyssää usein tien alitukseen 

  

Esteet pois! –hanke inventoi kesän maastokaudella Pudasjärven, Taivalkosken ja Puolangan alueella yhteensä 

230 tienalitusta; metsä-, yksityis- ja yleisten teiden siltoja, tierumpuja ja kahlaamoita. Alustavien tulosten 

mukaan tienalituksista 30 % oli täydellisiä kalan ja vesieliöiden kulkuesteitä ja 20 % ainakin ajoittaisia 

kulkuesteitä.   

Tulokset ovat samansuuntaisia kuin vastaavissa Keski-Suomessa ja Pohjois-Ruotsissa tehdyissä kartoituksissa 

on havaittu. Tulokset siirretään talven aikana Metsähallituksen omistamien teiden osalta paikkatiedoksi 

karttajärjestelmiin hyödynnettäväksi mm. Metsätalous Oy:n Koillismaan metsäteistä vastaaville 

Syyskuussa kunnostettiin talkoilla Syötteen Kiviojaa JuniorRanger –leiriläisten kanssa ja Taivalkosken Lakiojaa 

peruskoulun ysiluokkalaisten kanssa. Nuorisolle ja vähän vanhemmillekin suunnattuja purokunnostustalkoita 

jatketaan tulevinakin kesinä. Hankkeen varsinaiset purokunnostukset ja pienimuotoiset vaellusesteiden 

poistamiset on suunniteltu tehtäväksi tulevina kesinä. 

 

 
Lisätietoja: Pirkko-Liisa Luhta ja Eero Moilanen 

 

Tiedotukseen käytettiin yhteensä 3 htp (taulukot 1 ja 2). 

    

 

5. Toimisto- ja muut työt 

 

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

hallintaa sekä hankkeeseen liittyviä kokouksia ja matkoja.  

 

Hankkeeseen liittyviä matkoja tehtiin Lapin ELY:n alueelle Pelloon ja Simoon 11. - 12.8.2016, jossa 

parin päivän maastoretkeilyn aikana tutustuttiin alueen puro- ja jokikunnostuksiin ja vaihdettiin 



kokemuksia niihin liittyen. Lapin ELY:n vastavierailussa 25.10.2016 tutustuttiin Iijoen alueen puro-, 

joki- ja valuma-aluekunnostuksiin. 

 

Kansainvälisessä virtavesien kunnostuksiin ja virtavesisimpukoihin liittyvässä tapahtumassa Ruotsin 

Lundissa 28.9. - 29.9.2016 vaihdettiin teidenalitusten esteellisyysasioista ja virtavesien 

kunnostuksista kokemuksia mm. Ruotsissa vastikään päättyneen REMIBAR -hankkeen vastaavien 

kanssa. 

 

Toimistotöihin liittyviä töitä tehtiin yhteensä 39 htp (taulukot 1 ja 2). 

 

6. Muut työt 

Muut työt olivat mm. kaluston huolto, talkootyön ohjaus ja suunnittelu, purotutkimuksiin liittyvät 

sähkökoekalastukset ja inventoinnit sekä tutkimusyhteistyö Jyväskylän Yliopiston kanssa ja 

kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät matkat. 

Muihin töihin tehtiin yhteensä 25 htp (taulukot 1 ja 2). 

 

7. Työt eriteltynä ja yhteensä 

 

Taulukko 1. Työntekijät ja työtunnit raportointikaudella 16.5.–30.11.2016: 

 

 
 

 

Taulukko 2. Työtehtävät hankkeen suunnitelman mukaisesti 16.5.–30.11.2016: 

 

 

Tot.

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

Eero Moilanen 181 16 0 11 264 136 608

Pirkko-Liisa Luhta 97 0 0 16 17 41 170

Kalle Moilanen 81 16 0 0 31 21 149

Talkootyö 0 0 186 0 0 0 186

Yht. h 358 32 186 27 312 198 1113

Yht htp 45 4 23 3 39 25 139

Työtehtävät (työraportin kohdat) ja tunnit

Tot. Tot.

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

1. Maastotyöt 20 358 32 0 0 0 177 567 3,3

2. Talkootyö 3,5 0 0 186 0 0 0 186 1,1

3. Tiedotus 1 0 0 0 27 0 0 27 0,2

4. Toimistotyöt 7 0 0 0 0 312 0 312 1,8

5. Konetyö 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0

6. Muut työt 2 0 0 0 0 0 21 21 0,1

Yhteensä 34,5 358 32 186 27 312 198 1113 6,5

Työtehtävät työraportin kohtien ja tuntien mukaanSuunn 

yht. kk



8. Kustannukset eriteltynä ja yhteensä 

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

30.11.2016 mennessä yhteensä 26 523,65 euroa ja 11,8 % (taulukko 3): 

Taulukko 3. Kustannukset ja rahoitus 16.5. - 30.11.2016: 

 
 

9. Yhteenveto 

 

Suunnitellut työt vuodelle 2016 toteutuivat pääosin, maastoinventointien osalta jopa suunniteltua 

paremmin. Maastoinventoinneista pystyttiin tekemään yli puolet suunnitellusta noin 350 

tienalituksesta. Inventointimenetelmä ja tallennus maastossa oli helppo omaksua ja verrattain 

nopeata tehdä; työpäivässä inventointeja voitiin tehdä keskimäärin 10 kpl. Sen sijaan jo 

pienimuotoisetkin vaellusesteiden poistamiset käsityönä olivat melko hitaita ja työläitä tehdä, esim. 

10 - 15 cm:n vedennosto rummun alapuolelle vei lapiotyönä vähintään ½ henkilötyöpäivää.   

Ajoittain sateinen kesä haittasi hieman tienalitusten maastoinventointia. Koska sademäärissä oli 

erittäin suurta paikallista ja ajallista vaihtelua, toi se jossakin määrin epävarmuutta teidenalitusten 

esteellisyyden arviointiin. Aina ei voinut olla varma, onko tietyn inventointialueen puroissa 

keskivedestä poikkeava tilanne (alivesi/ylivesi).  

Talkootyön osalta tavoiteltua 200 h:n määrää ei saatu täysin tehtyä Oulunseudun perhokalastajille 

suunnitellun talkooviikonlopun peruunnuttua huonojen säiden takia. Vajetta paikkaamaan saatiin 

Taivalkosken peruskoululaisten liikuntailtapäivänä tehty työpanos, jota on myös tulevina vuosina 

tarkoitus jatkaa ja lisätä. Nuorten kanssa tehdyt purokunnostukset ovat olleet mieluisia ja innostavia 

kokemuksia sekä tekijöille että työnohjaajille. 

Kustannuslajit komkoh 2016 Tot yht

Henkilöstökulut, palkat 401 19032,40 19 032,40

Matkakulut 402 4032,64 4 032,64

Ostopalvelut 403 0,00 0,00

Tarvikkeet 407 668,61 668,61

Viestintä 408 0,00 0,00

Talkootyö 409 2790,00 2 790,00

0,00 0,00

Yhteensä 26 523,65 26 523,65

2016

Rahoitus Nimike rahla 2016 Tot yht

ELY/YM 4000800 4080 18888,32 18 888,32

MH 4000 4845,33 4 845,33

Talkootyö 40 2790,00 2 790,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Kaikki yhteensä 26523,65 26523,65

Ilman talkootyötä 23733,65 23733,65



Hanke herätti laajaa mielenkiintoa varsinkin metsätalouden toimijoissa, vaikka hankkeen 

tiedottamisessa Metsähallituksen ulkopuolelle ei täysin onnistuttukaan. Tulevan talven aikana onkin 

tarvetta parantaa tiedotusta, etenkin yksityis- ja yleistenteiden osalta.  

Kesän inventointitulokset tallennetaan tulevan talven aikana valtion metsäautoteiden osalta 

Metsähallituksen paikkatietojärjestelmiin ja ovat siten hyödynnettävissä jo seuraavana kesänä 

metsäautoteiden perusparannusten yhteydessä. Yksityisteiden osalta vastaava on tarkoitus tehdä 

ainakin Metsäkeskuksen paikkatietojärjestelmien avulla. 

 

Loppuun vielä pari esimerkkiä hyvistä tienylityksistä kaloille ja saukoille, Tutulammenoja ja Koiraoja.  

      

 

Liitteet 

Liite 1: Yhteenvetotaulukko teidenalitusten maastoinventoinneista ja -tuloksista  

 

 

 

 

 

 


