
 

  

Sievin Petä jä ojän 
kunnostussuunnitelmä 
 Jyrkkäkosken alue  

Eero Hakala  ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n Kalatalouskeskus 2017  

 



1 
 

Sisällysluettelo 
 

1. HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITE ................................................................................................................ 2 

2. SUUNNITTELUALUEEN OMINAISUUDET .................................................................................................... 2 

2.1 Sijainti .................................................................................................................................................. 2 

2.2 Hydrologiset tiedot .............................................................................................................................. 2 

2.3 Veden laatu ja ekologinen tila ............................................................................................................. 3 

2.4 Uoman nykytila .................................................................................................................................... 4 

3. SUUNNITTELUN SISÄLTÖ ........................................................................................................................... 5 

4. KUNNOSTUSSUUNNITELMA ...................................................................................................................... 5 

4.1. Rakennustapaselostus ........................................................................................................................ 6 

5. Kohdekohtaiset kunnostussuunnitelmat................................................................................................... 8 

5.1.  Jyrkkäkosken alue .............................................................................................................................. 8 

5.2.  Jyrkkäkosken alapuolinen suvanto .................................................................................................. 13 

5.3.  Jyrkkäkosken ja Jyrkänkosken väliset metsäkosket ......................................................................... 14 

6. VAIKUTUKSET VEDEN KORKEUKSIIN JA VIRTAAMIIN SEKÄ VESIMAISEMAAN ........................................ 16 

7. ARVIO KÄYTTÖKELPOISESTA KUNNOSTUSTAVASTA JA YMPÄRISTÖLUVAN TARPEESTA ........................ 17 

8. KUSTANNUSARVIO .................................................................................................................................. 17 

8.1. Kunnostus koneurakointina .............................................................................................................. 17 

Kirjallisuus .................................................................................................................................................... 18 

LIITTEET ........................................................................................................................................................ 19 

Liite 1 Kunnostuskohteisiin liittyvät koordinaattipisteet......................................................................... 19 

Liite 2 Petäjäojan suunnittelualueen vesialueomistus ............................................................................ 19 

Liitteet 3-6  Petäjäojan suunnittelualueen rantakiinteistöt .................................................................... 20 

Liite 7  Petäjäojan suunnittelualueen kiinteistöjen omistajatiedot ........................................................ 21 

 

  



2 
 

1. HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITE  
 

Tämä kalataloudellinen virtaveden kunnostussuunnitelma on tehty Sievin kunnassa sijaitsevalle 
Petäjäojan alaosalle. Petäjäoja on Vääräjoen sivupuro, joka on perkauksista huolimatta säilynyt 
varsin monimuotoisena sekä kala- ja raputaloudellisesti tyydyttävänä. Purossa tavataan 
esimerkiksi luontaisesti lisääntyvää taimenta ja jokirapua, joiden elinmahdollisuuksien 
parantaminen on yksi kunnostuksen tavoitteista.  
 
Kunnostussuunnitelman on tilannut ’Vielä virtaa - vesienhoitotyön edellytysten turvaaminen 
Kalajoen vesistöalueella’ - hanke. Hanketta hallinnoi Ylivieskan kaupunki ja sitä rahoittavat Pohjois-
Pohjanmaan ELY -keskus, Ylivieskan kaupunki, Sievin kunta, Vesikolmio Oy ja Vestia Oy.  Tämän 
suunnitelman kunnostustoimet on esitetty pienimuotoisen kunnostuksen edellyttämällä 
tarkkuudella, mutta useat oheistiedot ja vaikutusten arviointi on jätetty vähemmälle käsittelylle.  
Tarvittaessa suunnitelma voidaan täydentää ja muokata hakemussuunnitelman muotoon.  Sievin 
vesialueiden osakaskunta suhtautuu Pylväsojan kunnostamiseen myönteisesti.  
 

2. SUUNNITTELUALUEEN OMINAISUUDET  

2.1 Sijainti  

 

Petäjäoja laskee Vääräjokeen etelästä noin 8 kilometriä Sievin keskustaajaman alapuolella (kuva 
1).  Suunnittelualue kattaa Petäjäojan alaosaa noin 0,875 kilometrin matkalta Ryhmänjärvestä 
alaspäin.  Suunnittelualueella Petäjäoja virtaa hoidetun kangasmetsän keskellä ja lähellä 
paikallisesti merkittävää Louetjärven virkistäytymisaluetta. Purolla on siten paikallisesti merkittävä 
maisemallinen ja virkistyksellinen arvo.  Petäjäojan vesi- ja ranta-alueiden kartat ja omistajatiedot 
näkyvät liitteissä 2-7. 

2.2 Hydrologiset tiedot  

 

Kuvassa 2 näkyvä Petäjäojan valuma-alue (64,5 km2) on pääasiassa hoidettua sulkeutunutta 
metsätalousaluetta (73,8 %) sekä harvapuustoista kangasmaata (15,6 %), kosteikoita tai avosoita 
on 6,1 % ja viljelysmaata 1,8 %, mutta siellä sijaitsee myös joitakin virtaamia tasaavia pikkujärviä 
(järvisyys 1,9 %).   Suomen ympäristökeskuksen ympäristötietojärjestelmässä (Hertta tietokanta) ei 
sen sijaan ole mainintoja Petäjäojan virtaamista. 
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Kuvat 1 ja 2 Petäjäojan Jyrkkäkosken suunnittelualue (kuva 1 vas) ja Petäjäojan valuma-alue (kuva 2 oik) 
 

 2.3 Veden laatu ja ekologinen tila  

 

Vesienhoitosuunnitteluun kuuluvassa pintavesien luokittelussa Petäjäoja ei nimettynä ole mukana, 
mutta Petäjäoja voitaneen katsoa kuuluvan sellaisten pienten virtavesialueiden joukkoon, joiden 
kunnostustarve on meneillään olevalla suunnittelukaudella (2016 - 2021) aiheellista kartoittaa 
(Laine ym. 2016). Petäjäojan veden laatua on tutkittu hyvin vähän, mutta suunnittelualueen 
yläpuolisen järvilaajentuman, Petäistön- eli Ryhmänjärven, vedenlaatu kuvannee varsin hyvin 
Petäjäojan alaosan veden laatua.  Petäistönjärvestä tarkkailuaikana (1977 - 2010) otettujen 
vesinäytteiden perusteella Petäjäojassa virtaava vesi on lievästi ravinteikasta ja selvästi humuksen 
värjäämää.   Veden laatua kuvaavien parametrien perusteella Petäjäoja soveltuu mm. taimenen ja 
ravun elinalueeksi (Taulukko 1).  
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Taulukko 1.  Veden kemiallista tilaa kuvia tunnuslukuja (Syke: Hertta tietokanta) 
  

 
Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta 

Näytteen- 

 

ottojen lkm 

pH 5,7 7,1 6,4 0,39 7 

sameus 2,3 7 6,5 1,07 5 

kiintoaine 1,7 8,4 3,9 2,81 4 

väriluku 150 385 270 81,99 7 

rauta 3900 4400 4035 149,75 4 

P tot 4 71 34 13,82 7 

N tot 700 1200 958 190,08 6 

sähköjohtavuus 4 7,3 5,5 0,87 7 

klorofylli 10 23,3 20,6 5,95 2 

happi liuk 3,7 9 7,7 1,29 6 

happi kyll. 39 76 62 10,18 6 

 

 Petäjäojalla on tiettävästi tehty joitakin hajanaisia sähkökoekalastuksia (Riista- ja kalatalouden 
tutkimus-laitos?), mutta niiden tuloksista ei ole kirjattua tietoa. Paikallisten havaintojen mukaan 
Petäjäojassa esiintyy tavanomaisten purovesien kalalajien (ahven, hauki, kivisimppu, made, särki) 
lisäksi tammukoitunutta (vaeltamatonta) taimenta.  Puroon on aikojen saatossa istutettu 
muistitietojen mukaan pieniä eriä taimenta ja jokirapua, kalataloushallinnon rekistereistä ei 
istutusmainintoja ole toistaiseksi löytynyt. 
 

2.4 Uoman nykytila  

 

Uoman pituus suunnittelualueella on 875 metriä, josta koskea tai nivaa on 580 m ja suvantoa tai 
muuta putouskorkeudetonta uomaa hieman alle 300 m. Putouskorkeutta jaksolla on noin 12 
metriä, mikä tekee koko uoman keskikaltevuudeksi 1,4 % ja varsinaisten koskien ja nivojen 
keskikaltevuudeksi 2,1 %. Kaltevuus riittää erittäin hyvin virtavesieliöstön tarpeisiin ja 
kunnostuksella saadaan parannettua kohtalaisessa tilassa olevaa koski- ja nivaelinympäristöä 
aiempaa paremmin taimenen ja ravun elinympäristövaatimuksia vastaavaksi.  Jyrkkä kaltevuus 
nostaa väistämättä veden virtausnopeutta, jonka takia esim. kutusoraikoiden sijoitteluun tulee 
kiinnittää erityistä huomiota.  
 
Kaikkia suunnittelualueen koskijaksoja on maastossa havaitun perusteella muokattu ilmeisesti 
maankuivatuksen tai purouiton tarpeisiin. Purouomassa ja sen partaalla on myös suurempia 
lohkareita, mutta keskimääräinen kivikoko on 20 - 50 cm:n luokkaa. 
 
Suunnittelualueella on vain joitakin hyvin pienialaisia luonnonsorakertymiä, jotka eivät soveltune 
taimenen lisääntymisalustaksi (ne jäävät alivirtaamilla, kuten talvella, kuivilleen). Maltillisten 
perkausten vuoksi kosket ovat luonnontilaisia syvävetisempiä ja kapeampia. Vaikka syvyysvaihtelu 
on luonnonkoskia vähäisempää, lisää karkea kivimateriaali uoman monimuotoisuutta. Vähemmän 
käsitellyn näköisillä koskijaksoilla (Jyrkkäkosken yläosa ja alin koskialue) pohjakiviä peittää runsas 
vesisammalkasvusto. 
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Suunnittelualueella on kaksi pientä ja yksi laajempi suvantomainen alue.  Ne ovat mutapohjaisia, 
osittain liettyneitä ja niissä esiintyy saroja ja kortetta sekä jonkin verran kelluslehtisiä vesikasveja. 
Lohkareet luovat jonkin verran virtaus- ja syvyysvaihtelua suvantoihin.  Jyrkkäkosken alapuolella 
olevalle pitemmälle suvantoalueelle on johdettu joitakin metsäojia.  
 
 

 3. SUUNNITTELUN SISÄLTÖ  
 

Suunnitteluun liittyvät maastotyöt tehtiin 8.11.2016. Joen virtaama oli tuolloin varsin alhainen eli 
rantakivien vesirajajäljistä päätellen hieman alle keskivirtaaman. Koskiosuuksia tarkasteltiin 
pääasiassa rannoilta käsin ja tarkemman yleiskuvan luomiseksi niissä kahlattiin paikka paikoin 
pohjaa samalla rassaten.  Suvantoalueiden tila arvioitiin jääkannen takia rannalta.  Pohjan 
laadusta, kivien kokojakaumista, soran esiintymisestä, syvyysvaihtelusta, virtaaman 
jakautumisesta ja vesi- ja rantakasvillisuudesta kerättiin tiedot maastotietolomakkeille.  Kaikki 
uomaosuudet valokuvattiin. Kunnostusalueiden alku- ja loppupisteet sekä muut merkittävät 
maastokohteet tallennettiin navigaattorilla kohdepisteiksi (kohdepisteet on esitetty liitteessä 1).  
Kunnostussuunnitelmat on laadittu karttasuurennoksia ja valokuvia hyödyntäen.  
 
 

4. KUNNOSTUSSUUNNITELMA  
 

Kunnostus on suunniteltu erityisesti taimenen elinympäristövaatimusten pohjalta, mutta sen on 
tarkoitus hyödyttää myös muuta virtavesieliöstöä, kuten jokirapua.  Tarkastellulla Petäjäojan 
alueella taimenille soveltuvia lisääntymissoraikoita ei havaittu. Kunnostussuunnitelmassa on 
esitetty paikkoja kahdeksalle erilliselle kutusoraikolle.  Kun yhden soraikon pinta-ala on 2 - 4 m2 ja 
sorapatjan keskivahvuus 40 cm, on soran tarve noin 1,2 m3 per kohde ja yhteensä noin 10 m3.  Kun 
alueella jo esiintyy paikallisten havaintojen mukaan taimenta ja meritaimenkin pääsee 
periaatteessa nousemaan mereltä Vääräjokeen ja sitä myötä myös Petäjäojalle, on nimenomaan 
lisääntymisalueiden luominen suunnittelualueelle hankkeen ensisijainen tavoite.  Muut 
suunnitelmassa esitetyt toimet palvelevat tätä tarkoitusta.  
 
Monimuotoisimpina säilyneillä koskikohteilla, kuten Jyrkkäkoskella, kunnostukseksi riittää 
soraikoiden luomisen lisäksi harkittu kiveäminen uomassa olevalla tai sen reunoille siirretyllä 
materiaalilla. Tällä saadaan aikaiseksi sekä lisäsuojaa kaloille etenkin tulvavirtausten aikana että 
parannusta koskimaisemaan.  Kiveämisen toinen päätarkoitus on lisätä alivirtaamakausinakin 
veden peittämän alueen pinta-alaa eli lisätä vesieliöstölle sopivien alueiden määrää.   
 
Suunnittelualueen kosket ovat monimuotoisia ja ne tarjoavat jo nykytilassaan varsin paljon 
suojapaikkoja kaikenkokoisille ja -ikäisille virtavesikaloille. Koskista kuitenkin puuttuvat niin 
soraikot kuin selkeät pienpoikasten elinalueet (matalikot). Poikasalueiden monimuotoisuuden 
lisäämiseksi kunnostustoimiksi esitetään pohjan huokoistamista poikaskivellä (ks. kohta 4.1) sekä 
veden peittämän koskiuoman paikoittaista leventämistä pinta-alan lisäämiseksi.  Joissain kohdin 
voidaan harkita virtaaman nykyistä selvempää polveiluttamista luonnonkoskien tapaan (mm. 
huokoisia suisteita rakentamalla) sekä harvaa lohkarekiveämistä. Vain kahdella kohteella on 
tarpeen lisätä uomaan rannan perkuukiviä (rakenteiden tarkempia periaatekuvauksia esitellään 
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myöhempänä).  Kunnostuksessa ei ole tarkoitus pyrkiä täydellisen luonnontilan palauttamiseen, 
vaan uoman saattaminen luonnollisen oloiseksi riittää. Yleinen ohje on, että kunnostetuilla 
koskialueilla tulee koskipinta-alasta olla kutualuetta 1 - 2 %, poikastuotantoaluetta (vesisyvyys < 40 
cm) 20 - 80 % ja suojasyvänteitä 2 - 50 %. 
 
Kunnostustoimia esitetään tehtäväksi yhteensä 580 metrille suunnittelualueen jokiuomaa. 
Kunnostuspinta-alaa on yhteensä noin 0,3 hehtaaria.  
 
Suvantoalueiden maakertymiä ei esitetä poistettavaksi, koska ne eivät olennaisesti heikennä 
Petäjäojan  
kalataloudellista tilaa. Ojaan laskevien metsäojien päihin jokirannan tuntumaan voisi kaivaa 
lietekuopat ja suualueelle tehdä kaivumassoista kynnys.  
 

4.1. Rakennustapaselostus  

 

Työt on syytä ajoittaa alivirtaamakaudelle eli loppukesään tai alkusyksyyn. Jos työt toteutetaan 
suurempien virtaamien aikana, voi kalojen liikkuminen alivirtaamakausina vaikeutua, kun vesi 
katoaa kiviväleihin. Kunnostustöissä kannattaa edetä ylävirrasta alavirtaan. Työn 
yksityiskohtaisempaa toteuttamista ja huomioon otettavia asioita on selvitetty 
kunnostuskohdekohtaisessa suunnitelmassa kappaleessa 5.  
 
Kutusoraikko  
 
Kutusoraikko rakennetaan halkaisijaltaan 16 – 64 mm seulotusta harjusorasta keskimäärin 40 cm 
vahvaksi.  
Yksittäisen suunnitelmaan merkityn soraikon pinta-ala on noin 3-5 m2.  Suunnitelmaan merkittyjen 
paikkojen lisäksi koskiin voidaan kunnostustyön yhteydessä sijoittaa muuallekin sopiviin kohteisiin 
pienialaisia soralaikkuja. Soraikon pinnan on oltava lähiympäristön pohjan tasalla eli se tulee 
perustaa massan vaihdoin, ellei kunnostussuunnitelmassa ole kyseiselle soraikolle muuta esitetty. 
Veden syvyys soraikon päällä on oltava vähäisenkin virtaaman aikaan vähintään 20 cm. Sopiva 
virran kiihtyvyys (15 – 50 cm/s) varmistetaan sijoittamalla soraikon yhteyteen suiste, virtausta 
paikallisesti kiihdyttäviä lohkareita tai suistepuita. Mahdollisen rantakasvillisuuden ohella soraikon 
läheisyyteen sijoitetaan kuteville kaloille suojaa antavia lohkareita tai liekopuita, taikka 
rakennetaan kuoppia yms. siten, että etäisyys soraikolta suojapaikkaan on enintään 2 metriä. 
Ylävirran puoleiset, voimakasta pyörteilyä aiheuttavat rakenteet tulee kuitenkin sijoittaa vähintään 
4 metrin etäisyydelle soraikosta tulva-aikaisen syöpymisen estämiseksi.  
 
Poikaskivikko  
 
Soraikkojen läheisyydessä oleva poikaskivikko eli lisääntymiskosken peruskivikko muokataan Ø 15–
50 cm kokoa olevasta kivestä vaihtelevan (5 - 50 cm) syvyiseksi. Petäjäojan nykyisessä uomassa on 
riittävästi pienempää kiveä, joten kivikon muokkaamiseen riittää kivien siirtely koko uoman 
leveydellä siten, että siinä säilyy luonnonuomalle tyypillinen virran mutkittelu. Poikaskivikoille 
istutetaan myös harvakseltaan suurempia lohkareita tuki- ja kostekiviksi. 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 
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saatavilla veden korkeuden vaihtelusta huolimatta. Talvehtimisalueet sijaitsevat syvemmissä 
kosken osissa tai virtasuvannoissa.  
 
Suiste (luonnonmukainen, huokoinen) eli pohjakynnys 
 
Suisteilla pyritään lisäämään uoman ja virtaaman monimuotoisuutta. Niillä luodaan vesisyvyyden, 
virtausnopeuden ja virran suunnan vaihtelua luonnonmukaisen polveilun aikaansaamiseksi. Siksi 
suisteen harja on epäyhtenäinen eikä sen korkeus ole ensisijaisen tärkeä.  Kynnyksiin käytettävän 
materiaalin tulee sisältää erikokoisia (Ø 20 – 60 cm kiviä), joista muodostetaan leveähköjä, 
kuohuvia sekä poikaskivikoiden tapaan huokoisia alueita. Tällöin ne tarjoavat virran pieneliöstölle 
sekä kalanpoikasille sopivia suoja- ja talvehtimisalueita. 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. Suisteen ei ole tarkoitus ulottua vesipinna yläpuolelle, koska silloin se vähentää kosken 
tuottavaa pinta-alaa.  Suistekynnyksen suurimmat pintaan ulottuvat ja rakennetta tukevat 
lohkareet on upotettava pohjaan noin kolmanneksen verran korkeudestaan.  
 
Lohkareet  
 
Lohkareita sijoitetaan uomaan monipuolistamaan sen virtaamaa ja niiden tarkoitus on luoda 
suuremmille kaloille koste- eli suojapaikkoja ja estää talvisen jääkannen painuminen pohjaan. 
Lohkareilla myös  
suojataan uomaa jäiden ja veden kulutukselta. Lohkareiden ohjeellinen koko on Petäjäojalla Ø 40 – 
100 cm. Lohkarekoon maksimin katsotaan olevan noin 1/8 uoman leveydestä eli 2,5 - 4 metriä 
leveässä koskiuomassa koko painottuu yllä mainitun jakauman alarajalle. Suvantolaajentumilla 
voidaan käyttää suurempiakin lohkareita. Lohkareet sijoitetaan uomaan yksittäin tai pieniksi 
ryhmiksi siten, että tulos on luonnonmukaisen ja satunnaisen näköinen. Koskissa lohkareet on 
suositeltavaa istuttaa 1/3 verran korkeudesta kaivettavaan monttuun, jotta ne pysyisivät tulvien 
aikana paikallaan eivätkä kuivina aikoina näyttäisi luonnottomilta.  
 
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. 
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5. Kohdekohtaiset kunnostussuunnitelmat 
 

5.1.  Jyrkkäkosken alue 

 

Kohdealueen kuvaus: 
 
Sillan yläpuoliselle alueelle on leimallista, että lievän rännimäisyyden vuoksi uoman vesi keskittyy 
kapeaan pääuomaan tai katoaa joissain kohdin ja erityisesti alivirtaamilla pajupensaikon kattamien 
kivien joukkoon. Metsätien sillan yläpuolella olevasta niskakynnyksestä alkaa nimensä mukaisesti 
jyrkkä (pudotuskorkeus) uomaosuus.  Tämä osuus on tasalevyinen sekä suorahko, mutta se 
muuttuu vasemmalle kaartuvan mutkan kohdilla kauniiksi kalliokynnyksiksi ja päättyy matalan 
jokiosuuden sekä pikku suvannon jälkeen lyhyeen rännimäiseen pikkukoskeen (karttakuva 3).   
 
 

 
 

Kuva 3 Jyrkkäkosken kunnostusalueen kartta  
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Sillan yläpuolisen osan (pisteiden PY 1 ja PY 2 välinen alue) aloittava niskakynnys ja koski on lyhyt 
sekä karkeakivinen (kivien koko 40 - 80 cm), mutta sen alapuolisen jakson kivimateriaali on hieman 
pienikokoisempaa (halkaisija 30 - 60 cm).   Jakson alaosalla kiviaines on keskikooltaan jälleen 
krouvimpaa (40 - 80 cm).  Koski leviää sillan yläpuolella pieneksi suvannoksi.  Koko koskialue on 
varsin tasasyvyistä (30 - 40 cm), mutta paikoin kivien välistä ja suvantoalueelta löytyy syviäkin (> 
1m) monttukohtia. Koskialueen rannat ovat luonnontilaiselta vaikuttavaa ja järeää 
kuusikkovaltaista sekametsää ja paikoin ranta-alueita peittää tiheä pajukko.  Tämä osuus on noin 
140 m pitkä (kuva 6).  
 
Sillan yläpuolella olevasta niskakynnyksestä alkava varsinainen Jyrkkäkoski (pisteiden PJ1 ja PJ5 
välinen alue) on lähes koko matkaltaan kapeaa ja nopeasti virtaavaa vesialuetta. 
Pudotuskorkeutta, tällä noin 180 m pitkällä uomaosuudella on kymmenkunta metriä.  
Kolmisenkymmentä metriä pitkä kalliokynnysten sarja jakaa Jyrkkäkosken kolmeen erityyppiseen 
alueeseen.  Sillan ja kalliokynnysten välisen alueen (pituus n. 120 m) kiviaines on kooltaan 20 - 40 
cm, mutta siellä täällä esiintyy suuria (> 1 m) järkäleitä.  Osuuden koskipaikat ovat suhteellisen 
tasasyvyisiä (10 - 40 cm), mutta parissa suvantokohdassa vesisyvyys on yli 1 m (kuva 4).  
Kalliokynnysten irtokiviaines on karkeaa (> 40 cm) ja kivet sijoittuvat kapean (2 - 3 m) uoman 
laitamille. Kynnysten välissä on joitain syvempiä (80 - 100 cm) alueita, mutta muutoin vettä on 10 - 
40 cm (kuva 5). Myös yläosaltaan kapeahko (3 - 4 m) Jyrkkäkoski leviää kalliokynnysten alapuolella 
4 – 6 metriä leväksi ja hitaasti virtaavaksi 20 - 40 cm kokoisten kivien kirjomaksi ja matalavetiseksi 
(10 - 40 cm)  ja 30 metriä pitkäksi poikasalueeksi.   Lyhyen (30 m) ja syvän (> 1,5 m) suvannon 
jälkeen seuraa jälleen lyhyt n. 40 m pitkä, syvähkö (40 cm – 100 cm) ja karkeakivinen (40 - 60 cm) 
kahdesta osasta koostuva koski.  Alue päättyy parisataa metriä pitkään suvantoon.  Koko 
jaksoalueen oikea ranta on luonnontilaiselta vaikuttavaa ja järeää kuusikkovaltaista sekametsää, 
mutta yläosan vasen ranta on hoidettua matalahkoa sekametsää. Kalliokynnysten jälkeen vasen 
rantakin on luonnontilaiselta vaikuttava sekametsää. Siellä täällä ranta-alueita peittää tiheä 
pajukko.  Jakson keskivaiheilla pääuomaan purkautuu oikealta pieni purouoma.  
 

      
Kuva  4 (vas) Jyrkkäkosken yläosan vilkkaasti virtaava tasalevyinen uoma sekä  kuva 5 (oik) 
koskialueen keskiosan kalliokynnysten alue. 
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Kohteella tehtävät toimenpiteet: 
 
Jyrkkäkosken ylittävän sillan yläpuoleisen kosken (kuvassa 3 pisteiden PY1 ja PY2 välinen alue) 
niska-aluetta muotoillaan kiviä siirrellen sekä kasvustoa varovasti poistamalla siten, että vettä 
ohjautuu tulva-aikana vasemmalle suuntautuvaan uomaan (kuva 6).  Niska-alueelle sijoitetaan 
pienialainen (2 - 3 m2, sorantarve n. 1,5 m3) kutusoraikko. Karkean rännimäistä oikealle kaartavaa 
pääuomaa muotoillaan uomassa olevia kiviä ja puuainesta sijoitellen siten, että nykyisellään 
epämääräisen ja lähes kuivillaan olevan kivikkoalueen luonne muuttuu selkeämmäksi ja vesi 
saadaan paremmin uoman reuna-alueillakin vaihtumaan. Kunnostettuna koko alueelle muodostuu 
lisää elinalueita mm. monenikäisille taimenille sekä ravulle.  
Uomamuotoiluun tarvittava kivimateriaali löytyy koko matkalla uomasta. Kohdealueelle on 
mahdollista päästä sillan yläpuolelta joen pohjoispuolelta. 
 

 
Kuva 6  Jyrkkäkosken (sillan) yläpuolella sijaitseva lyhyt koskijakso on uomaltaan niukkailmeinen 
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Kuva 7 (vas)  Jyrkkäkosken yläosalle, joen ylittävän sillan yläpuolelle tehdään soraikko ja sillan 
alapuolisen pitkän koskialueen keskivaiheille toinen (kuva 8 oik) 
 
Varsinaisen Jyrkkäkosken yläosalla, eli kalliokynnysten yläpuolisella alueella (karttakuvassa 3, 
pisteiden PJ 1 ja PJ3 välinen alue), on kaksi muutakin oivallista paikkaa sijoittaa kutusoraikko 
(kuvat 7 ja 8).  Esitetyt sorastuspaikat on siinä määrin syviä ja nykyiselläänkin kivien suojaamia, 
ettei kaivutoimia ole tarpeen tehdä.  Soraikkojen laajuus voisi olla 3—4 m2, ja sorapatjan 
paksuuden tulisi olla n. 0,5 m. Tällöin soran tarve olisi näillä alueilla 1,5 - 2 m3 aluetta kohden.  
Soran tuonti alueelle onnistuu sillan yläpuolella (sillalta/tieltä) konevoimin (kahmarikauha), mutta 
keskiosan sorastus voi sujua parhaiten käsivoimin (etäisyys metsätieltä 20 m, mutta maasto on 
lohkareiden takia erittäin vaikea-kulkuinen). Muutoinkin tällä alueella on tarpeen tehdä vain 
pienimuotoista koneellista uomamuokkausta vesipinta-alan lisäämiseksi.   
 

Kalliokynnysten alapuolella olevan koskialueen (karttakuvassa 3 koordinaattipisteiden PJ 3 ja PJ4 
välinen alue) niskalle sijoitetaan yksi laajempi tai pari pienialaisempaa kutusoraikkoa ja alueen 
oikean laidan sivu-uoma avataan (kuva 10). Kalliokynnyksen alueella esiintyy pieniä määriä 
kutusoraksi sopivia lajittumia (kuva 9), joita voisi olla mahdollista hyödyntää kutusoraikoksi.  Soran 
tuonti paikalle voisi sujua jyrkkien ja lohkareisten rantojen takia ja vähimmin maastoon jäävin jäljin 
lihasvoimin. Kutusoran tarve näillä alueilla on 2 - 3 m3.   
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Kuva 8. (vas) Kalliokynnysten alapuolen koskijaksolle muodostetaan kaksi soraikkoa ja 
kynnysalueelta löytyvää soraa (kuva 9 oik.) on mahdollista hyödyntää ylempään soraikkoon.  
 
 

       
Kuva 10 (vas.)  Kalliokynnysten alapuolisen koskialueen oikean laidan sivu-uoma avataan ja alinta, 
kahdesta koskesta koostuvaa lyhyttä koskialuetta kivetään uomassa olevin kivin (kuva 11 oik.).  
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Karkean rännimäistä ja ilmeisesti osittain kiviä räjäyttäen raivattua alinta koskijaksoa (kuvassa 3 
näkyvä pisteiden PJ5 - PJ6 välinen alue) voidaan uomassa olevia ja rantaviivaan sijoitettuja kiviä 
hyödyntäen muotoilla kaloille ja ravulle enemmän elintilaa (veden peittämä alue) ja suojapaikkoja 
tarjoavaksi alueeksi (kuva 11). Alemman koskipätkän niskalle voisi ajatella sijoitettavan soraikko.  
Alueelle on varsin vaikeata tien puolelta konepelein kulkea jättämättä jälkiä lähes luonnontilaiselta 
näyttävään metsään.  Parhaiten alueen tavoittanee koneella jokiuomassa edeten.  
 

5.2.  Jyrkkäkosken alapuolinen suvanto 

 

Kohdealueen kuvaus: 
 
Jyrkkäkosken koskialueen alapuolelta alkaa noin 230 metriä pitkä suvantojakso, joka päättyy 
peratuin kosken niskaan.  Suvantoalueella Petäjäojan leveys vaihtelee 7 - 16 metriin ja alueen 
pohjat ovat pääasiassa mutaa, mutta suvannon kapeammissa osissa esiintyy myös kovempia 
lajittumia.  Siellä täällä veden pinnan rikkoo järkälekoon (> 1 m) kivi. Ranta-alueet ovat heinikkoisia 
tulvaluhtia ja kauempana kasvaa rehevää 15 -20 m korkeaa kangas- tai lehtometsää. Veteen on 
kaatunut puun runkoja ja paikoin rannoilla on tiheää pensaikkoa (kuva 12). Suvantoalueelle laskee 
kaksi kaivettua ojaa.   
 

    
Kuva 12. Heinikkorantaisessa suvannossa esiintyy siellä täällä suuria kivenjärkäleitä, jotka 
monipuolistavat alueen luonnetta.     
 
Suvantoaluetta ei ole tarpeen muokata.  Sen sijaan suvantoon suoraan johtavien ojien suille olisi 
syytä tehdä kynnykset ja kynnysten yläpuolelle lietetaskut. 
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5.3.  Jyrkkäkosken ja Jyrkänkosken väliset metsäkosket 

 

Kohdealueen kuvaus: 
 
Suvannon alapuolelta alkaa 3 m leveäksi ränniksi perattu nivamainen 50 metriä pitkä jokiuoma, 
joka päättyy suvantomaiseen levennykseen (pisteiden PA1 - PA2 väli karttakuvassa 13).  Uoman 
poikki johtaa alakolmanneksella polkusilta.  Kaivumassat on läjitetty uoman oikealle penkalle. 
Rannat ovat havupuuvaltaista nuorehkoa 10 - 15 m korkeaa sekametsää. Uoman vesisyvyys on 20 - 
50 cm ja kiviaines on 25 - 50 cm luokkaa ja joukossa on joitakin suurempia lohkareita (kuva 14).  
Uoman alaosan vasemmalla puolella on lammikkomaisia potteja, joista on korkean veden aikaan 
yhteys puroon.  
 

 
Kuva 13 Jyrkkäkosken ja Jyrkänkosken välisten metsäkoskien alue 
 
Peratun jakson alapuolella on 130 metriä pitkä lähes luonnontilaiselta vaikuttava verrattain 
tasalevyinen ja matalahko (10 - 40 cm) jokiuoma (pisteiden PA2 - PA5 väli). Koskimaisella jaksolla 
on pari syvempää (> 1m) hitaasti virtaavaa pätkää. Pohjien kiviaines on halkaisijaltaan 10 - 30 cm, 
mutta joukossa on myös suurempia lohkareita. Rannoilla kasvaa 15 - 20 metriä korkea 
kangasmetsä, josta on kaatunut uomaan varsin mukavasti puuainesta (kuva 15). 
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Kuva 14 (vas.) Kaivetun rännimäisen virta-alueen alaosan ylittää polkusilta. Luonnontilaiselta 
vaikuttava alapuolinen uomaosuus virtaa sekametsän keskellä (kuva 15 oik.) 
 
Jakson kohteilla tehtävät toimenpiteet: 
Jakson rännimäiseksi peratun ylempää uomaosuutta muokataan rannoille peratuilla kivillä 
monimuotoisemmaksi, jotta alue soveltuisi nykytilaa paremmin kalanpoikasten ja ravun 
elinalueeksi. Uomamuotoilun voi toteuttaa perkuualueen niskan vedenkorkeuksiin tai uoman 
purkautumiskykyyn puuttumatta, eli vettymishaittoja aiheuttamatta (kuva 16).  
 

        
Kuva 16 (vas) Ylemmän rännimäiseksi perattua uomaa muotoillaan monimuotoisemmaksi ja 
parikymmentä metriä sillan alapuolelta alavaa uoman niskalle tehdään soraikko (kuva 16 oik.). 
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Luonnontilaisemmalla osuudella ei ole tarpeen tehdä mittavia uomaan kohdistuvia 
kunnostustoimia, mutta koskimaisten jaksojen yläosille on varsin yksinkertaista perustaa soraikot 
(kuvat 16 - 18).  Soraikkojen pysyvyys voitaneen varmistaa joitakin kiviä asettelemalla ja tekemällä 
sorapatjat riittävän laajoiksi ja paksuiksi.  Kaikkien soraikoiden koko voisi olla n. 4 m2, jolloin 
sorantarve tällä jaksolla olisi noin 6 m3.  
 

   
Kuvissa 17 (vas.) ja 18 (oik.) näkyvät muutoin varsin luonnontilaiseen uomaan sijoitettavien 
soraikoiden paikat 
 
Tämän jakson yläosalle johtaa tieura päätieltä oikealta, joten ylempi (perattu) koskialue on 
mahdollista kunnostaa ja kutusora (alemmille kohteille) levittää myös konevoimin.  
 

6. VAIKUTUKSET VEDEN KORKEUKSIIN JA VIRTAAMIIN SEKÄ VESIMAISEMAAN  
 

Kunnostussuunnitelma on laadittu siten, ettei työ aiheuta ympäristön tai yläpuolisten alueiden 
vettymistä tai lisää tulvan riskiä. Kunnostusalue alkaa ylimmällä jaksollaan tulvahaaraumasta, 
jolloin uoma-alueen muotoiluin voidaan varmistaa se, ettei kunnostuksella vaikuteta Ryhmäjärven 
ja sen alapuolisen joenosan vedenkorkeustasoon tulva-aikoinakaan.  Suunnittelualueen muillakin 
alueilla koskien niskakorkeudet säilytetään nykyisellään ja sillan alapuolella sekä alemmalla 
koskijaksolla niskavirtaaman poikkileikkausta voidaan hieman kasvattaa, jolloin näissä paikoissa 
virtaama ei ahtaudu vaan avartuu. Maantiesillan yläpuolen määräävä poikkileikkaus on silta-
aukossa. Sillan yläpuolinen lähialue jätetäänkin suunnitelmassa nykyiselleen. Muilla 
uomaosuuksilla tehtävillä töillä ei ole vaikutusta tulvatilanteen virtaamiin. Koska käytettävä 
kivimateriaali otetaan uomien reunoilta, eikä uomaan tuoda ulkopuolista kiveä, säilyy virtaaman 
poikkileikkaus nykyisen laajuisena.  
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Suvantojen vesisyvyydet ovat nykyisellään kalataloudellisesti riittäviä, eikä niiden pintaa ole 
tarpeen nostaa. Vesipinnan tasoa voidaan seurata kunnostusten yhteydessä pystyttämällä 
kohteiden yläpuoliselle jokialueelle merkkikeppi, josta mahdollinen veden nousu tai lasku voidaan 
havaita ja tilanne kunnostuksen aikana korjata.  
 
Rakentamisessa pyritään minimoimaan massojen liikuttelu. Kunnostustöiden lopuksi huolehditaan 
koneiden sekä kaivujälkien siistimisestä. Työn aikana mahdollisesti vaurioituvat puut ja paljastuvat 
juurakot poistetaan sopien asiasta rantojen omistajien kanssa. Jos rantapenkoilta katsotaan 
tarpeelliseksi ottaa kunnostuskäyttöön kiviä, peitetään syntyneet kuopat ja kolot huolellisesti. 
 

7. ARVIO KÄYTTÖKELPOISESTA KUNNOSTUSTAVASTA JA YMPÄRISTÖLUVAN 

TARPEESTA  
 

Mikäli työssä käytettäisiin varovaisesti kaivinkonetta ja muutokset koskien nykytilaan olisivat 
vähäiset, voitaisiin kunnostus tehdä kunkin kohteen veden- ja rannanomistajien suostumuksella 
ilman ympäristö- tai vesilupakäsittelyä. Ennen kunnostusta olisi kuitenkin asiallista kuulla 
ympäristöviranomaisen kanta luvantarpeesta. Mikäli jonkin tai joidenkin kohteiden kunnostus 
näyttäisi aiheuttavan ristiriitaista suhtautumista, olisi viisainta jättää näiden kohteiden kunnostus 
joko kokonaan tai ympäristöluvalla tehtäväksi. Talkoomuotoinen purojen ja pienien jokien 
kunnostus on jo hyvin yleistä eikä kunnostustoimista ole tiettävästi ilmennyt haittaa. Eteen 
tulevien hankaluuksien välttämiseksi on hankkeesta aiheellista kertoa yleisesti ja hyvissä ajoin 
ennen kunnostustoimiin ryhtymistä.  
 
Petäjäojalla on tarpeen siirtää merkittäviä määriä soraa paikoin parinsadankin metrin päähän 
tieurilta, joten soran siirtely ei onnistune käsivoimin, vaan soran siirtoihin on käytettävä koneita. 
Kulku-urat tulee selvittää ennakolta ja sopia maanomistajien kanssa niiden käytöstä sekä sopia 
mahdollisten vahinkojen korjaamisesta.  Kohteilla siirreltävä kivimateriaali on paljolti isoa kiveä ja 
lohkareita, joten senkin takia on kunnostuksessa syytä käyttää konevoimaa.  Kunnostettavilla 
kohteille pääsee ja siellä on mahdollista edetä esim. pienellä kaivinkoneella (jokiuomassa), jolloin 
rantojen puustolle ei ennalta ajatellen ole aiheutumassa haittoja.  
 
Mikäli kaikki esitetyt toimet halutaan toteuttaa, on varminta etsiä rahoitus pääosin  
koneurakointina suoritettavalle kunnostukselle.  Mahdolliset talkookunnostukset voisivat käydä 
omarahoitusosuudeksi. 
  

8. KUSTANNUSARVIO  
  

8.1. Kunnostus koneurakointina 

 

Koneurakkana kunnostuksen kokonaiskustannus on arviolta 17.200 € (alv 0 %). Työpäiviä 
kunnostukseen kuluu yhdellä kaivinkoneella noin 3. Kohteisiin tulee tuoda kutusoraa yhteensä 12 - 
15 m3. Muu, uomamuokkaukseen tarvittava, aines löytyy kohteista. Kustannusarviossa on otettu 
huomioon ympäristöviranomaisen mahdolliset vaatimukset seurannasta ja kunnostusasiantuntijan 
tarve työnohjauksessa.  
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Kustannuslaji      € (alv 0 %)  
Uomakunnostus, sisältää materiaalit, (peruste 25 €/kunnostusmetri)  14.500   
Seuranta raportteineen (24 tuntia á 50,00 €)      1.200  
Rakennuttaminen ja työnjohto (30 tuntia á 50,00 €)      1.500  

 17.200  
 

Purojen ja pienten jokien kunnostuskustannusten katsotaan yleisesti riippuvan enemmän uoman 
pituudesta kuin kunnostettavien alueiden pinta-alasta. Etelä-Suomessa purokunnostusten 
metrikustannus on ollut 2000-luvun alkupuolella n. 20 € (Böhling 2008). Pohjois- ja Itä-Suomessa 
Petäjäojan kaltaisissa joissa kunnostuskustannukset ovat vaihdelleet välillä 15 – 43 € / 
kunnostusmetri riippuen kunnostusalueiden etäisyydestä teihin ja maaston kulkukelpoisuudesta. 
Petäjäojalla maaston jyrkkyydestä ja järeästä puustosta johtuen voi kunnostuskohteille pääsy ja 
toimiminen itse kunnostusalueilla aiheuttaa enemmän kuluja kuin kunnostuskohteilla keskimäärin.  
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LIITTEET  
 

Liite 1 Kunnostuskohteisiin liittyvät koordinaattipisteet 

 

 
  

Liite 2 Petäjäojan suunnittelualueen vesialueomistus 

 

 
  

PETÄJÄOJA Karttapaikka.fi:ssä muunnetut:

Eero Hakala: ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatit

Kohteen nimi tarkenne maastopiste koordinaatit N E

Ylin koski yläkosken yläosa PY1 148 P  63d54.164. E  024d21.967 7088837.206 370751.698

suvannon yläosa PY2 149 P  63d54.205. E  024d21.991 7088920.406 370774.498

välisuvanto

Jyrkkäkoski sillan yläpuoli, soraikko PJ1 150 P  63d54.217. E  024d22.026 7088938.806 370803.698

keskikosken soraikko PJ2 151 P  63d54.238. E  024d22.043 7088978.006 370819.298

kalliokynnys luonnonsora PJ3 153 P  63d54.284. E  024d22.011 7089078.006 370797.148

pentukoski, alaosa PJ4 154 P  63d54.294. E  024d21.962 7089085.006 370757.348

välisuvanto

perattu alakoski, yläosa PJ5 155 P  63d54.291. E  024d21.920 7089082.006 370722.948

perattu alakoski, alaosa PJ6 156 P  63d54.308. E  024d21.882 7089113.668 370692.959

pitkäsuvanto

Perattu alakoski  niska PA1 157 P  63d54.420. E  024d21.801 7089325.606 370634.748

 alaraja PA2 158 P  63d54.422. E  024d21.988 7089371.206 370620.148

Luomukoski soraikko PA3 160 P  63d54.479. E  024d21.765 7089434.806 370610.548

alempi soraikko PA4 159 P  63d54.491. E  024d21.731 7089458.406 370583.948

alaraja PA5 P  63d54.499. E  024d21.706 7089475.006 370564.348
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 Liitteet 3-6  Petäjäojan suunnittelualueen rantakiinteistöt  

 

   
 

   




