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1. Johdanto
Ylivieskan kaupungin hallinnoima Vielä Virtaa-hanke antoi syksyllä 2015 Osuuskunta Virtatiimille
toimeksiannon Mertuanojan kunnostusmahdollisuuksien arvioimiseksi ja Paasikosken
kunnostussuunnitelman laatimiseksi. Suunnitelmaa varten tehtiin 4.11.2015 maastokatselmus,
jonka perusteella saatiin rajattua potentiaalinen kunnostusalue. Maastokatselmus antoi hyvän
käsityksen takavuosien perkaustoimenpiteistä ja mahdollisesta tulevasta kunnostustyön määrästä.
Etukäteistietojen ja maastokatselmuksen tuomien tietojen perusteella suunnitelma-alue rajattiin
Paasikoskeen.
Paasikosken kunnostusten tavoitteena on parantaa ja lisätä arvokalojen, etenkin harjuksen
kaikkien ikäluokkien elinympäristöjä sekä lisääntymisalueita. Kunnostukset lisäävät kosken
ekologista monimuotoisuutta. Kunnostusten odotetaan runsastuttavan pohjakasvillisuutta ja
pohjaeläimistöä, josta myös arvokalat hyötyvät. Kunnostuksen seurauksena kosken luontaiset
rakenteet ja koskimaisema palautuvat, jolloin mm. kosken maisemalliset- ja virkistyskäyttöarvot
kasvavat.

2. Kunnostusalueen kuvaus
Kunnostettava Paasikoski sijaitsee Ylivieskassa Kalajokeen laskevassa Mertuanojassa. Mertuanoja
saa alkuunsa Tuomiperän Mertonevalta. Mertuanojaan laskee myös muilta Ylivieskan kaupungin
pohjoisosien soilta tulevia vesiä. Mertuanoja virtaa Mertuanjärven kuivion läpi. Ojan järvikuivion
alapuoleista osuutta on kuivatuksen ja tulvasuojelun vuoksi perattu koneellisesti hyvin
voimakkaasti. Mertuanoja laskee Ylivieskan kaupungin Niemelänkylän kohdalla Kalajokeen.
Veden laatutietoja ei juurikaan ole saatavilla. Silmämääräisesti arvioituna Mertuanojan vesi on
suovaltaisille vesistöille tyypillisen humuspitoista ja tummaa. Kartoitushetkellä vesi Mertuanojassa
oli hieman normaalia korkeammalla.
Paasikoski on Ylivieskan osakaskunnan hallinnoimaa vesialuetta.
Vuonna 2013 Mertuanojalla tehtiin sähkökoekalastuksia MAHAKALA-hankkeessa 2013 Ahma
ympäristön toimesta. Sähkökoekalastuksissa ei saatu saaliiksi arvokalojen poikasia.

Kuva 1. Kunnostuskohteen sijainti

2.1 Paasikosken yläpuolinen osuus
Paasikosken yläpuolisella osuudella ei ole selviä koski- ja virtapaikkoja vaan ojan pudotuskorkeus
on järvikuivion ja Paasikosken välillä perkausten myötä lähes hävinnyt. Näin ollen osuus on
suvantoa tai virtasuvantoa. Nivamaiset osuudet ovat vain muutaman metrin mittaisia.
Ojaa perattu ns. laahalla eli suurella heittokauhakoneella, joka on läjittänyt perkausmassat noin 5
– 10 metriä uoman sivuun. Maa- ja kivivallit ovat massiivisia ja niitten päällä kasvaa jo sankka
puusto. Puusto on kuusta, koivua ja paikoin mäntyä. Kuuset ja männyt ovat suurelta osin
tukkipuun kokoluokkaa. Uomaan on kaatunut paikoin runsaasti etenkin lehtipuita.
Perkausmassoissa on kivien lisäksi louhosta, joka viittaa räjäyttämällä tehtyihin perkauksiin.
Perkausmassat ovat paikoin myös moreenipitoisia. Ojan läpileikkausprofiili on tällä osuudella
kanavamainen. Leveämpiä kohtia ei juurikaan ole.
Osuuden yläosalla on kaksi loma-asuntoa, joissa molemmissa on ojan ylittävä kevytrakenteinen
kävelysilta. Maastokatselmusalueen yläraja päättyi noin 150 metriä ylimmältä loma-asunnolta
ylävirtaan.
2.2 Paasikoski
Paasikosken niskalla on kaksi lyhyttä koskikynnystä, jonka jälkeen on nivaosuus. Yläosan
vasemmalla rannalla on perkausmassoja, joiden päällä kasvaa sankka puusto. Paasikosken

yläosalla on Visalan sauna ja kauempana rannasta lomakiinteistö. Kiinteistölle johtaa
hyväkuntoinen tie, joka ylittää ojan kosken yläosalla. Koski on vuolas ja kartoitushetken
virtaamalla se vaikutti avoimelta ja kalojen suojapaikkoja oli vähän. Kosken lopussa on melko
jyrkkäpiirteinen kynnys. Kosken rannat ovat lähes puuttomia viimeaikaisten hakkuiden ja
tuulivahinkojen seurauksena.
Paasikoskessa
on
havaittavissa
kohtalaisen
runsaasti
pohjasammalkasvustoa.
Kunnostusmateriaaliksi soveltuvaa kiviainesta löytyy erityisesti kosken yläosalta perkausmassoista
sekä Visalan kiinteistön ja rannan väliseltä alueelta.
Kunnostusalueen pituus on noin 300 metriä ja pinta-ala noin 1300 m².

3. Kunnostusohjeet
Kunnostusalueet on jaettu kahteen osa-alueeseen Paasikosken yläpuoliseen osuuteen ja
Paasikoskeen. Myös kustannusarviossa on eritelty kunnostusalueet em. tapaan. Kunnostamisessa
sovelletaan kappaleen 4 kunnostamisen yleisohjeita.

Kuva 2. Mertuanojan kunnostuskohteiden sijainti

3.1 Paasikosken yläpuolisen osuuden kunnostus
Paasikosken yläpuoliselle osuudella on vähäisen pudotuskorkeuden vaikeaa toteuttaa virtaalueiden kunnostuksia ja sellaisia kalataloutta hyödyttäviä kunnostustoimenpiteitä, jotka eivät
vaadi merkittävää veden pinnan nostoa. Merkittävä veden pinnan nosto vaatisi ympäristöluvan.
Koska perkaustoimenpiteet ovat olleet mittavia, myös kunnostustoimien tulisi olla voimallisia,
jotta ojaosuudelle saataisiin luotua soveltuvia arvokalojen elinympäristöjä. Kunnostusten
kustannukset nousisivat näin ollen saavutettuun hyötyyn nähden korkeiksi. Varsinaisten
kunnostusten kustannusten lisäksi on huomioitava perkausmassojen päällä kasvavan puuston
poiston kustannukset.
Sen sijaan voidaan tehdä vettä nostavia kynnysrakenteita 1 – 2 kpl. Kynnystä varten saadaan
kunnostusmateriaalia uoman reunalla olevista kivi/maakasoista. Vettä voidaan nostaa kynnyksen
avulla arviolta max. 50 cm (kohta 1), jolla ei olisi vaikutusta Mertuanjärven alapuolisen kanavan
veden korkeuteen. Kynnys on kivettävä siten, ettei kalojen kulku esty. Kynnyksen mitta uoman
pituussuunnassa on 5 – 10 metriä, jonka niska ei saa olla pohjapatomainen vaan vähitellen
kohoava. Koskikynnys voidaan kivetä myös kaksiosaiseksi, jolloin kynnysten väliin jää väliallas.
Kynnyksen rakentamisessa tulee varmistaa luvan tarve Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

3.2 Paasikosken kunnostus
Paasikosken niskan ylintä kynnystä (suunnitelmakartta kohta 2) kivetään kynnyksen yläpuolelle,
jolloin veden pinta nousee kynnyksen yläpuolisessa uomassa noin 10 cm. Välittömästi
niskakynnyksen yläpuolelle tuodaan kutusoraa, joka levitetään väh. 25 cm paksuudelta 1-2 m²
kokoiseksi soraikoksi. Kutusoraikon taso nousee niskakynnystä vasten niin, että soraikkoon
kohdistuu virran painetta. Soraikon päällä vesisyvyys tulee olla 20 - 50 cm. Virrannopeus
kutualueella on noin 25 -35 cm/s.
Niskakynnyksen ja alemman kynnyksen (kohta 3) välialtaan veden pintaa saadaan hieman
nostettua kiveämällä alempaa kynnystä (3). Koskikynnyksiin muodostetaan poikastuotantoalueiksi
soveltuvia kivikoita. Alapuoliseen nivaan (kohta 4) lisätään kiviä aikuisten kalojen suojapaikoiksi.
Nivaan voidaan kaivaa tarvittaessa pari noin metrin syvyistä suojasyvännettä, joiden koko on noin
2 – 3 m².
Visalan saunan kohdalle, pitkän koskijakson yläosalle (kohta 5) tehdään kutualue. Sora levitetään
vähintään 25 cm vahvuinen ja 1 - 1,5 m² kokoiseksi soraikoksi. Soraikon alapuolelle lisätään kiviä
puolipyöreäksi muodostelmaksi (kuva 3). Soraikon alavirran puoleinen pohjataso on hieman
ylempänä. Soraikon päällä vesisyvyys tulee olla 20 - 50 cm.
Sillan alapuolista koskiosuutta (kohta 6) kunnostetaan kiveämällä lisää olemassa olevia
kynnysrakenteita, jolloin koskeen muodostuu kynnys-väliallasvuorottelua. Välialtaissa on
hitaamman virran alueita, joissa on aikuisten kalojen suojapaikkoja. Välialtaisiin voidaan tehdä
myös kutupaikkoja edellä kuvattuun tapaan. Koskijakso (6) on melko tasaleveä. Uoman
rantaviivan voidaan kaivaa leveämpiä kohtia kynnysten kohdalle jolloin virtaukseen saadaan
mutkittelua ja purkausaukoa levennettyä. Uomalevennyksiä voidaan tehdä myös
väliallasosuuksille, johon voidaan kaivaa syvempiä kohtia aikuisille kaloille.

Alinta melko jyrkkää koskikynnystä (kohta 7) kivetään kevyesti. Kalojen kulkumahdollisuus ja kivien
pysyvyys on varmistettava. Kosken alapuoliseen nivaan (kohta 8) kaivetaan 2 – 3 kpl noin 1- 1,5 m
syvyisiä suojasyvänteitä jotka toimivat aikuisten kalojen suojapaikkoina. Syvänteiden ylävirran
puolelle sijoitetaan ns. kostekiviä, joiden yli käy virtaus. Näin suojasyvänteet pysyvät kulkeutuvasta
hienoaineksesta peremmin puhtaina.

4. Kunnostuksen yleisohjeet
Kosken kunnostaminen voidaan aloitta kosken ylä- tai alaosasta Yläosasta aloitettaessa veden
samentuminen ei vaikeuta kunnostamistyötä. Kunnostuksen yhteydessä pohjasta irtoavan
pohjasammaleen on mahdollista kiinnittyä jo kunnostetun virta-alueen kiviin ja tällöin
pohjakasvillisuuden elpyminen ja levittäytyminen nopeutuu. Alaosta aloitettaessa kunnostettava
alue jää lopulliseen tilaan eikä seuraavat kiveämisestä aiheutuvat vedenpinnan ja virtauksien
muutokset vaikuta kunnostettuun alueeseen.
Mikäli kunnostettavien koskialueiden pohjalla on pohjasammalta, niin osa pohjasta jätetään
käsittelemättä, jotta pohjasammalen leviäminen kunnostettavalle alueelle nopeutuisi. Kivien
asettelun helpottamiseksi kaivinkoneen kuljettajan tulee käyttää polarisoivia aurinkolaseja, jotka
poistavat osan veden pinnan heijastuksesta. Työssä käytettävän kaivinkoneen on hyvä olla
varustettu välppäkauhalla. Sen käyttö vähentää jokeen päätyvän kiintoaineen määrää, kun maaainesta voidaan siivilöidä erilleen siirrettävästä kivimateriaalista. Välppäkauha helpottaa
yksittäisten kivien poimimista rannalta samoin kuin niiden menestyksellistä asettelua joen
pohjaan.
Suuri osa kivistä on laitettava uoman pohjalle siten, etteivät ne liiku veden virtauksen mukana.
Yksittäin tai ryhmiin asetetut kivet kaivetaan osittain uoman pohjaan. Kynnysrakenteita tehtäessä
kaivinkoneella kuljetaan kivikon yli, jolloin kivet iskostuvat uoman pohjaan. Koneissa käytetään
kasviöljypohjaista hydrauliikkaöljyä.
Kunnostuksessa voidaan käyttää apuna uomassa toimivaa, lavalla varustettua metsätyökonetta,
jolla siirretään ohjesuisteiden päältä orgaanista maa-ainesta ja puustoa sekä pensaita
kunnostusalueen ulkopuolelle niille soveltuvaan paikkaan maisemoitavaksi. Metsätyökoneella
voidaan myös siirtää muualta tuotua soraa tai kosken alaosaan huuhtoutunutta soraa. Eri
kalalajien kutusoraa voidaan siirtää ja kohdistaa juuri niille soveltuville alueille. Metsäkonetta
käytettäessä em. materiaalin siirtotehtäviin, kaivinkone voi keskittyä varsinaiseen
kunnostustyöhön. Menetelmä soveltuu laajemmille koskialueille.
Kunnostamisen yleisenä tavoitteena on virta-alueiden alkuperäisen biologisen tuottavuuden ja
monimuotoisuuden sekä luontaisen koskimaiseman ja rantabiotoopin palauttaminen.
Kunnostusohjeet on tehty taimenen ja harjuksen elinympäristövaatimusten mukaisesti. Nykäsen
(2004) tutkimuksia on sovellettu harjuksen elinympäristöjen kunnostamisohjeissa.
Yleisenä ohjeena voidaan sanoa, että kunnostetuilla koskialueilla tulee koskipinta-alasta olla
kutusomerikoita 1 - 2 %, poikastuotantoalueita (vesisyvyys < 40 cm) 20 - 80 % ja suojasyvänteitä 2 - 50
%.

4.1 Poikastuotantoalueet
Lohikalojen habitaatin valinnan on havaittu vaihtelevan eri tutkimuksissa mm. kalojen koon,
lajinsisäisen ja lajienvälisen kilpailun, veden syvyyden, virrannopeuden sekä ns. mikrohabitaattien
saatavuuden mukaan.
Taimen on riippuvainen rantavyöhykkeen ja sen kasvillisuuden tarjoamasta varjostuksesta eikä viihdy
voimakkaassa, avoimessa virrassa. Näin ollen poikastuotantoalueet tulisi sijaita varjoisilla uoman
osilla. Poikastuotantoalueet tulee muotoilla loivasti syveneviksi niin, että soveltuvia habitaatteja on
saatavilla veden korkeuden vaihtelusta huolimatta. Talvehtimisalueet sijaitsevat syvemmissä kosken
osissa tai virtasuvannoissa.
Harjuksen pienet ja keskikokoiset poikaset suosivat hyvin hidasta virrannopeutta ja elävät
rantaviivan tuntumassa. Suurimmat poikaset valitsevat habitaatin kauempaa rannasta ja viihtyvät
hieman voimakkaammassa virrassa. Aikuisten harjusten valitsemat elinalueet eroavat
vuodenaikojen välillä. Kesällä ja keväällä harjukset ovat suhteellisen nopeavirtaisilla mutta muuten
monen tyyppisillä alueilla, kuten kuohuvissa koskissa ja tasaisesti virtaavissa suvantojen ala- ja yläosissa kun taas syksyllä ja talvella ne valitsevat elinalueet selvästi koskiosuuksista erottuvilla
syvemmiltä suvanto-osuuksilta (Nykänen 2004).
4.2 Kutualueet
Taimen on vaativa laji kutupaikkansa ympäristöolosuhteista. Lisääntymisalueiden
virtausolosuhteet
ja
vesisyvyys
tehdään
ensisijaisesti
taimenen
ja
harjuksen
kutupaikkavaatimukset täyttäviksi. Edellä mainittuja tekijöitä säädellään yksittäisillä kivillä,
kiviryhmillä tai koskikynnyksillä. Kutualueiden ja yksittäisten kutupaikkojen pohjalla on oltava
soraa raekooltaan Ø 10 - 30 mm. Sora ei saa olla tasakokoista ja teräväsärmäistä. Veden syvyyden
on oltava 20 - 40 cm talven alivirtaamakaudella, ettei jäätyminen vahingoita mätiä. Pintavirran
nopeuden on oltava lisääntymisalueilla noin 25 – 35 cm/s ja sorakerroksen paksuuden vähintään
25 cm.
Kutualueelle rakennetaan erillisiä kutureviirejä (l. kutupesä, kutukuoppa). Kutupesien alavirran
puolella on ns. vastapenkka, johon mätijyvät kudussa joutuvat. Vastapenkkaan tulee kohdistua
virran painetta, jotta mäti saa virtaavasta vedestä riittävästi happea ja sora pysyy puhtaana
hienoaineksesta (kuva 3). Kutupesän alavirranpuolelle asetetaan isompia kiviä soran pysymisen
varmistamiseksi.
Kutualueelle on sijoitettava muutamia isoja kiviä, joiden antaman näkösuojan ansiosta alueelle
muodostuu useampia kutureviirejä. Lohikalat käyttävät hyväkseen myös kivien virtaa ohjaavaa
vaikutusta sopivaa kutupaikkaa valitessaan. Kivet helpottavat niin ikään mätiä suojaavan
jääkannen muodostumista.

Kuva 3. Esimerkki rakennettavista kutureviireistä. Paasikoskelle rakennetaan kuvan mukaisia
kutupaikkoja mutta mittakaava poikkeaa lohen kutualueesta. Kutualueen koko voi olla noin 1- 1,5
m ².
Harjukset kutupaikkojen pohja on pääasiassa soraa tai pikkukiviä (Ø 0,8 – 3,2 cm) ja virtaus 25 - 50
cm/s. Kutualueen veden syvyys on 30 – 50 cm.
Kutusoraikkojen hyviä sijoituspaikkoja ovat mm. koskien niskat ja koskikynnysten ylävirranpuolet.
Yleensäkin kosken yläosa on parempi kutusoraikon sijoitusalue kuin alaosa. Yksittäisten
kutupaikkojen pinta-ala voi olla 0,5 – 1,5 m2 ja niitä voi olla sopivissa kohdissa mm. isojen kivien
väleissä.
Kutualueita rakennettaessa on huomioitava, että sora ei pysy tasaleveissä ja jyrkissä koskissa.
Kevättulvaa voidaan käyttää harkiten apuna soran siirtämisessä ja lajittelemisessa sopiviin
paikkoihin. Levityspaikasta alavirtaan tulisi olla selvä koskilaajentuma tai mutka, jonka
sisäkaarteeseen soran on mahdollista kasautua.
4.3 Kynnysrakennelmat
Kynnysrakennelmien avulla hidastetaan kosken liian voimakasta virtausta sekä muodostetaan
välialtaita (pooleja), joissa on vesisyvyyttä tarpeeksi, jotta aikuiset lohet ja harjukset viihtyvät (ks.
kohta virtasyvänteet s. 6). Altaan yläosassa virtaus on nopeaa, mutta se vaimenee altaassa noin
0,2 – 0,3 metriin sekunnissa. Poolien vesisyvyys voi olla 0,5 – 1,5 metriä ja poolin syvin kohta on
usein heti koskikynnyksen vieressä. Kynnysten pituuden tulisi olla noin 2 – 3 kertaa uomanleveys.
Kynnys ei saa olla koko korkeudeltaan tiivis, vaan sen tulee läpäistä virtausta yläosaltaan. Tällöin se
tarjoaa myös runsaasti suojapaikkoja pohjaeläimistölle ja kaloille. Erityisesti on otettava
huomioon, että kynnysrakennelmia ei tehdä kaavamaisesti, vaan ne sulautetaan luontevasti
koskimaisemaan. Parhaat kynnysten sijoituspaikat ilmenevät usein selvästi peratunkin kosken
muodoissa. Kynnysrakennelmat eivät saa olla suoraan uoman poikki meneviä, samankokoisista
kivistä tehtyjä kivijonoja.

Kynnyksiin käytettävän materiaalin tulee sisältää erikokoisia kiviä, joista muodostetaan leveähköjä,
kuohuvia koskikynnyksiä. Kun peräkkäisten kynnysten matalimmat kohdat ovat eri kohdissa,
saadaan virtaus mutkittelemaan. Kynnyksillä virtausta voidaan ohjata myös koskien ranta-alueille.
Luonnonmukaisimman näköinen kynnys saadaan aikaan laittamalla harvakseltaan isoja lohkareita
uoman yli ja täyttämällä lohkareiden välit pienemmillä kivillä ja soralla.
Peräkkäisten kynnysten välinen etäisyys määräytyy kosken jyrkkyyden mukaan. Loivassa koskessa
kynnyksiä on harvemmassa. Kynnyksiä voidaan käyttää jokijaksoilla, joiden kaltevuus on 0,3 – 1,5
%. Tätä kaltevammille tai kalliopohjaisille paikoille ei kynnyksiä voi ilman erikoisia tukirakennelmia
tehdä.

4.4 Virtauksen ohjaaminen
Jokijaksoilla, joissa kaltevuus on alle 0,3 %, on syytä välttää kynnys/täyttörakenteiden käyttöä
muualla kuin hidasvirtaisen jokijakson niskalla. Niskalle tehdyllä kynnyksellä saadaan suvannon
vesipintaa nostettua.
Mikäli kynnys tehdään esimerkiksi keskelle nivaa, suuri osa nivan putouskorkeudesta keskittyy
siihen ja virtakalojen elinympäristö saattaa jopa vähetä.
Hidasvirtaisilla jokiosuuksilla virtausta voidaan ohjata kynnysmäisillä rakenteilla, jotka ovat
vähintään puolet uoman leveydestä, mutta eivät ulotu kokonaan uoman poikki.
Edellä mainituilla rakenteilla virtausnopeuteen saadaan vaihtelua ja usein nivaan syntyy sen
ansiosta myös syvempiä kohtia. Virtauksen syövyttävä vaikutus myös lajittelee joen pohja-ainesta
ja pitää sorapohjaa puhtaana. Rantaviivan mutkittelu ja polveileminen monipuolistavat
virtausrakennetta. Ne ovat myös edellytys pohja-aineksen lajittumiselle, joka aikaansaa mm.
kutusoraikkoja.

4.5 Kiviryhmät
Kiviryhmillä saadaan vaihtelua uomassa virran nopeuteen ja uoman syvyyteen. Lisäksi uomaan
muodostuu eroosio- ja kasaantumisalueita. Kiviryhmillä voidaan ohjata virtaa halutuille alueille
esim. rantakasvillisuuden alle. Muutama vierekkäin asetettu lohkare tarjoaa kaloille enemmän
suojaa kuin sama määrä kauaksi toisistaan aseteltuja kiviä. Lähekkäin asetetut kivet edesauttavat
myös laajemman syvänteen muodostumista paremmin kuin yksittäiset kivet.
Koskiin sijoitetaan maisemaan sopivasti yksittäisiä isoja kiviä tai lohkareita kostekiviksi. Yksittäin
sijoitettavien kivien tulee olla suuria, halkaisijaltaan 0,6 – 1,5 m. Suuri osa kivistä kaivetaan siihen
tasoon, missä niiden yli virtaa vesi suurimman osan vuotta. Joidenkin kivien taakse voidaan tehdä
kuoppia, jotka ovat 0,5 – 0,8 m syviä. Kosteet ovat vuolaassa virrassa kalojen asentopaikkoja.
Veden pintaa rikkovat kiviryhmät ja yksittäiset kivet edesauttavat jääkannen muodostumista ja
siten vähentävät vesieliöstölle haitallista pohjan jäätymistä. Nämä rakenteet ovat tärkeitä
estämään jääkannen laskeutumista pohjaan virtaaman vähetessä talvella. Hidasvirtaisissa nivoissa
kiviryhmien ja yksittäisten kivien sijoittelu on keskeinen kunnostustapa ja niillä lisätään erityisesti
isoimpien kalojen suojapaikkoja.

4.6 Virtasyvänteet
Kirkkaassa vedessä syvänteiden vesisyvyyden tulee olla noin 2 m, jotta ne olisivat kalojen suoja- ja
talvehtimispaikkoja. Tummemmassa, humuksen värjäämässä vedessä syvänteiden vesisyvyys voi
olla 80 – 150 cm. Syvännekuoppien pinta-ala voi olla muutamia aareja. Virtasyvennyksiin ei saa
muodostua seisovan veden alueita. Syvänteiden tulee olla muodoltaan maljamaisia ja niiden
pintaan tulee käydä vedenpintaa rikkova virtaus tehostamaan suojaavaa vaikutusta.
4.7 Puunrunkojen ja -kappaleiden käyttö kunnostusrakenteissa
Joen tai puron uomassa oleva puuaines antaa suojaa lohikalojen poikasille ja pohjaeläimille.
Etenkin pohjaeläinyhteisöjen kehittymiselle on tärkeää, että uomassa on orgaanista materiaalia
pidättävää puuainesta. Kokonaisia puunrunkoja voi käyttää virtaa ohjailevina rakenteina.
Puunrunkoja tai tukkeja käytettäessä tulee varmistaa niiden pysyvyys ja varoa, etteivät rakenteet
aiheuta liiallista padotusta. Kokonaisten tukkien sijasta kivien väliin voi sijoittaa kiilaten pienempiä
puunkappaleita. Pienetkin oksaiset puut keräävät tehokkaasti orgaanista materiaalia ja auttavat
samalla virran vietäväksi joutuneen vesisammaleen kiinnittymistä.
Virran kuljettamista juurakoista muodostuneet ja virtaa patoavat rakenteet voidaan joissain
tapauksissa joutua purkamaan. Puuainesta ei tulisi kokonaan poistaa, vaan se tulisi sijoittaa
uudelleen esimerkiksi uoman sivuille. Puun käyttö kunnostusrakenteina tai niiden osina on tärkeää
kaikissa virtavesissä.

4.8 Maisemanhoito
Kunnostamiseen käytettävien perkausmassojen alta paljastuvat maa-alueet ja rantaluiskat
maisemoidaan jokimaisemaan sopiviksi. Rannat muotoillaan loivapiirteisiksi, maaston muotoon
sopiviksi. Täyttöalueet liitetään nykyiseen maanpintaan siten, että maaston muoto jatkuu. Vettä
keräävät painanteet täytetään. Pituussuuntainen rantaviivan muotoileminen vaihtelevaksi on
tärkeää, koska sillä voidaan vaikuttaa rannan virtausolosuhteisiin.
Rantatörmän ei tarvitse olla joka kohdassa yhtä loiva. Rakentamisessa pyritään massojen
liikuttelun minimointiin. Kunnostuskohteesta poistuttaessa huolehditaan koneen- ja kaivujälkien
siistimisestä ja tasoittamisesta. Työn aikana rikkoutuneet puut ja paljastuneet juurakot poistetaan.
Kun rannoilta otetaan kunnostuskäyttöön kiviä, peitetään syntyneet kuopat ja kolot huolellisesti.

5. Oikeudelliset edellytykset
Kunnostustöillä ei saa olla vaikutusta Mertuanojan Mertuanjärven luusuan veden pinnan tasoon.
Kunnostuskohdassa 1 mainitun vedenpintaa nostavan koskikynnyksen rakentamisen
luvantarpeesta tulee pyytää lausunto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.
Paasikosken kunnostus ei vaadi ympäristölupaa mutta tämä kunnostussuunnitelma on esitettävä
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ennen kunnostustöiden aloittamista.

6. Kustannusarvio
Paasikoskea voidaan kunnostaa koneellisesti tai käsikunnostuksena esimerkiksi talkootyönä.
Yleisesti on havaittu, että konekunnostuksella saadaan kunnostustyö tehtyä laadultaan paremmin
sekä kustannustehokkaammin kuin käsikunnostuksena. Esimerkiksi syvänteiden kaivuu on
mahdollista vain koneellisesti. Paasikoskella on runsaasti maavalleissa isoja kiviä joiden siirtely ei
onnistu käsityönä. Kuitenkin pienimuotoisempaa kunnostusta voidaan käsityönäkin tehdä.
Kustannukset koostuvat pääosin puuston poistosta, konetyöstä ja tuotavasta kutusorasta.
Arvioidut hinnat ovat verollisia.
yht €
Kaivinkonetyö

12h

a 75 €

900

Koneen kuljetukset

400

Puuston poisto ja kuljetus

400

Kutusora, seulottu

10 m³

a 15 €

150

Työnohjaus

700

Yhteensä

2550

Kohteen 1 kunnostaminen lisää konetyön osuutta 4 h ja puunpoiston osuutta 250 €. Arvioidut
kokonaiskustannukset kohteen 1 toteutukselle ovat 650 €, jolloin kokonaiskustannukset ovat 3200
€.
Paasikosken käsikunnostuksen kustannukset ovat talkoontyönä toteutettuna noin 1500 €.
Konetyön osuus jää pois mutta työnohjauksen kustannukset nousevat työajan pidentyessä.
Kohteen 1 kunnostusta ei voida järkevästi toteuttaa käsikunnostuksella.

Liite 1

Paasikosken yläpuolista osuutta. Silta ja laavu (30 metriä ylävirtaan kohdasta 1).

Paasikosken niskakynnykset (kohta 3),

Potentiaalinen kutualue Visalan saunan kohdalla (5).

Näkymä Visalan sillalta alavirtaan kohtaan 6.

Kosken vuolasta loppuosaa (kohta 7).

