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ALKUSANAT  

Projektin  tavoitteena  on  selvittää Oulun tiepiirin alueella, aiheuttaako arvok-
kaiksi luokitelluissa pienvesissä sijaitsevat yleisten teiden sillat  tai  rummut 
ongelmia kalojen  ja  muun vesien eliöstön  ja  toisaalta nisäkkäiden liikkumi-
selle. Samalla  on  tarkasteltu siltaympäristön maisemanhoitotarvetta  ja  vir-
kistyskäyttöön liittyviä tarpeita. Havaitut ongelmat  ja  niiden korjaamiseksi 
mandollisesti esitettävät toimenpiteet  on  koottu tähän raporttiin. 

Selvityksessä  on  ollut mukana Pohjois-Pohjanmaan alueelta seuraavat kah- 
deksan pienvesikohdetta: 
• Haapuanojan (Kaakatinojan)  silta, Pudasjärvi  (1 8780/3/0) 
• Lohiojan rumpu,  Pudasjärvi  (78/118/4200) 
• Lomavaaran lähdepuron (Ohtaoja) rumpu,  Taivalkoski  (863/3/5400) 
• Majovanojan rumpu,  Taivalkoski  (20/28/300) 
• 	Olkijoen  silta, Pattijoki  (8/431/1 600) 
• 	Pikku Martimon silta, Ylikiiminki  (20/10/550) 
• Sahaojan  silta,  Ii (4/414/3300) 
• Sirkkapuron rumpu,  Kuusamo  (8693/6/4400)  

Lisäksi yhdellä kohteella - valtatien  20  sillat  ja  rummut Kiimingin keskustassa 
- tavoitteena  on  arvioida  sillan  vaikutusta joen luontaiseen tulvakäyttäytymi

-seen.  

Selvitys  on  tehty Tielaitoksen Oulun tiepiirin toimeksiannosta konsultoinnin 
Pohjois-Suomen yksikössä. Työtä  on  ohjannut Oulun tiepiirissä Ismo Karhu. 
Siltoja  ja rumpuja  koskevia tietoja  on  toimittanut Timo Leskelä. Pohjois- 
Pohjanmaan ympäristökeskuksessa  on  tehty vuosina  1999-2000 Koillismaan 

 alueen pienvesi-inventointi, jonka tulokset  on  saatu tämän  projektin  käyt-
töön. Konsultoinnissa selvityksestä  on  vastannut Päivi Jylänki. Työhön ovat 
osallistuneet  Petri  Huotari mittausvastaavana, Juha Vikiö  ja  Timo  Regina 
teknisinä  suunnittelijoina  ja  Pirkko Tanska ympäristö-  ja maisemasuunnitte

-I ijana. 
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LÄHTÖKOHDAT  

I 
LÄHTÖKOHDAT  

I
i  
1.1 	TIERUMMUT VAELLUSESTEINÄ -  ONGELMAN 

KUVAUS  

I Viime vuosina  on  havaittu, että tierummut voivat aiheuttaa ongelmia viaavi - 
en  vesien eläimistölle. Aihetta  on  selvitelty Ruotsissa pohjoisen tiepiirin alu- 

I eella  ja  Suomessa Tenojoen sivu-uomilla. 

Vesistöjen, purojen, ojien  ja  jokien ylityskohdissa käytetään tiessä joko  tie- 

I  rumpuja, putkisiltoja  tai  varsinaisia siltoja. Tierumpu  on  halkaisijaltaan  alle  2- 
metrinen betoni-  tai muoviputki  ja putkisilloiksi  kutsutaan halkaisijaltaan yli  2- 
metrisiä rumpuja,  jotka ovat usein teräsrakenteisia. Rumpuja  on rumpure- 
kisterin  mukaan Oulun tiepiirissä  kaiken  kaikkiaan  24 452,  vesistön ylittäviä  

I putkisiltoja 209  ja  varsinaisia siltoja  1254.  

Useiden kalojen  ja  muiden vesieliöiden elinkiertoon kuuluvat vaellukset ylä- 
ja alavirtaan.  Myös maalla pääasiassa elämänsä viettävät nisäkkäät käyttä- I  vät vesistöjen rantoja kulkureittinään. Tavallisimpia tierumpuihin liittyviä on- 
gelmia, jotka estävät eliöiden vaelluksen,  on  rummun alavirran puoleisen 
aukon sijainti uoman pohjatasoa korkeammalle, jolloin muodostuu hyppäys. 
Rumpu  voi olla myös liian kalteva  tai  uoma voi kaventua rummun kohdalla, 
jolloin virtausnopeus voi kasvaa liian suureksi. Nämä yhdistettynä lepopaik- 
koina  toimivien kivien  tai  puiden puuttumiseen uoman pohjasta, voi muo - 

I  dostaa  kaloille  ja pohjaeläimille läpipääsemättömän  esteen. Lisäksi ongelmia 
aiheuttaa riittämätön vesisyvyys rummussa, 	mikä johtuu usein siitä, 	että 
rumpu  on  asennettu liian korkealle uoman pohjan tasosta. Ongelmia  ja  nii- 

I  den ratkaisumandollisuuksia  on  kuvattu tarkemmin Tielaitoksen sisäisessä 
 22/1999. julkaisussa  

Ongelman laajuudesta ei ole kattavia tietoja. Ruotsin pohjoisen tiepiirin alu-
eella arvioidaan olevan noin  7800  rumpua  tai  siltaa eläimistön kannalta mer-
kittävissä vesissä. Näistä noin kolmanneksen  (2300)  arvioidaan aiheuttavan 
esteen eliöiden vaellukselle. Tietoa eläimistön kannalta merkittävien vesis-
töjen lukumäärästä Oulun tiepiirin alueella ei ole käytettävissä.  

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  Kuva  1:  Vasemmalla väärin asennettu  rumpu,  joka  on  kaloille  vaellusesteenä. Oike-

anpuoleiseen rumpuun  liikkuminen sujuu esteettömästi.  
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1.2 	SELVITYKSEN TAVOITTEET  

Projektin  tavoitteena  on  selvittää, aiheuttavatko silta-  tai rumpurakenteet 
vaellusesteitä  arvokkaiden pienvesien eläimistölle. Samalla pyritään saa-
maan käsitystä ongelman laajuudesta: liikkumisesteiden yleisyydestä  ja 

 voimakkuudesta. Kiimingin kohteella tavoitteena  on  arvioida  sillan  vaikutusta 
joen luontaiseen tulvakäyttäytymiseen.  

1.3 	SELVITETTÄVÄT  KOHTEET 

Selvitykseen  on  valittu ne Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen alueella 
vuosina  1990-1992  tehdyssä pienvesi-inventoinnissa luonnonsuojelullisesti 

 tai  maisemallisesti arvokkaaksi arvioidut kohteet, jotka risteävät yleisten tei-
den kanssa. Luonnonsuojelulliselta arvoltaan  4-5  olevia kohteita ovat (in-
ventoinnissa käytetty arviointiasteikko  0-5): 
• Haapuanojan (Kaakatinojan)  silta, Pudasjärvi  (18780/3/0) 
• Lohiojan rumpu,  Pudasjärvi  (78/11 8/4200) 
• Lomavaaran lähdepuron (Ohtaoja) rumpu,  Taivalkoski  (863/3/5400) 
• Majovanojan rumpu,  Taivalkoski  (20/28/300) 
• Sirkkapuron rumpu,  Kuusamo  (8693/6/4400)  

Mukaan  on  otettu myös maisemallisesti arvokkaita kohteita, joiden luonnon-
suojelullinen arvo  on 3. 
• 	Olkijoen  silta, Pattijoki  (8/431/1 600) 
• 	Pikku Martimon silta, Ylikiiminki  (20/10/550) 
• Sahaojan  silta,  Ii (4/414/3300)  

Pohjakartta © Kartlakeskus  Oy  

Kuva  2:  Se/vit  että  vät  kohteet Oulun tiepiirin alueella.  
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HAAPUANOJAN (KAAKATINOJAN)  SILTA, PUDASJÄRVI  

I  
Lisäksi selvitykseen sisältyy tavoitteeltaan erillisenä yksi tulvasuojelukohde:  

I .  Valtatien  20  sillat  ja  rummut,  

1.4 	LÄHTÖAINEISTOT 

Pienvesien luonnonsuojelullisista  arvoista  on  saatu tietoja Pohjois- 
Pohjanmaan ympäristökeskuksen selvitysaineistosta Kalataloudellisesti  ja  

I  luonnonsuojelullisesti  arvokkaiden pienvesien inventointi vuosina  1990-1992 
 Oulun vesi-  ja ympäristöpiirin  alueella. Haapuanojasta  ja Majovanojasta 

 saatiin lisäksi tarkempia tietoja vuonna  1999  tehdystä Koillismaan  pien - 

I  vesiselvityksestä  ja Lomavaaran lähdepurosta (Ohtapuro) ja Sirkkapurosta 
 vuoden  2000 inventoinnista.  Siltojen  ja  rumpujen lähtötiedot perustuvat silta- 

ja rumpurekisterin  tietoihin.  

I 1.5 	KOHTEIDEN PISTEYTYS  

Estevaikutuksen  suuruutta kullakin kohteella  on  kuvattu yksinkertaisen  pis- 

I  teytyksen  avulla. Selvityksessä tarkasteltiin kandeksaa estevaikutusta aihe- 
uttavaa  tekijää. Kustakin kohteella esiintyvästä tekijästä  on  annettu yksi  pis- 
te.  Nämä  on  laskettu suoraan yhteen, jolloin  on  saatu erillisten estevaiku - 

I  tustekijöiden  summa  kullakin kohteella. Yhteispisteitä tarkasteltaessa tulee 
ottaa huomioon, että jokin estevaikutuksista voi olla yksinään haitallisempi 
kuin toinen, mutta pisteitä ei ole painotettu. Yhteispiste kertoo ainoastaan  
erilaisten estevaikutuksen osatekijöiden lukumäärän kohteella. Yksikin vir- I  heellinen rakenne rummussa voi olla vaikutuksiltaan tuhoisa, mutta  jos  sa- 
massa kohteessa esiintyy useita ongelmia, haitallisten vaikutusten todennä - 
köisyys  on  vielä suurempi. Rumpukohteille  on  laskettu myös suuntaa antavia I  virtausnopeusarvoja.  Nämä luvut kertovat ainoastaan hetkellisen tilanteen 
yksittäisillä uoman kohdilla, joten niitä ei ole otettu huomioon estevaikutuste - 

I  kijöiden 	summaa 	laskettaessa. 	Maisemaan 	ja 	virkistyskäyttöön 	liittyviä 
puutteita ei ole myöskään laskettu mukaan pisteytykseen. Niistä  on  kohteen 
kohdalla sanallinen maininta.  

I 
2 	HAAPUANOJAN (KAAKATINOJAN)  SILTA,  

I  PUDASJÄRVI  

I 2.1  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Ongelma-analyysi:  estevaikutus,  maisema,  virkistyskäyttö  

I 	 Silta ei aiheuta huomattavia muutoksia uoman kulkuun. Vesimäärät, virtaus, 
uoman leveys  ja  muoto  sillan  kohdalla eivät merkittävästi poikkea muualla 
uomassa vallitsevista olosuhteista. Nisäkkäät pääsevät kulkemaan uoman  

I 	 reunaa molemmin puolin myös  sillan alla.  Arvioitu estevaikutustekijöiden 
 summa on 0.  Vuoden  1999 pienvesi -inventoinnissa maantien sillalla  on  arvi-

oitu olevan  vain  hyvin vähäinen vaikutus puron luonnontilaan.  Sillan  pohjois - 

I puoliselle  osuudelle  on  esitetty kutualueiden sorastusta.  

Sillan eteläpuolinen purojakso  on koskisena  kaunis maisemakohde. Puron-
varsikasvillisuus tien lähialueella poikkeaa osittain muusta puroympäristöstä. 
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HAAFUANOJAN (KAAKATINOJAN)  SILTA, PUDASJÄRVI 

Retkeilijöille  tarkoitettu epävirallinen pysäköimisalue sijaitsee  alle  100  metrin 
päässä  sillasta.  Paikallistien liikennemäärä  on  niin vähäinen, että sillalla kä-
veleminen  on  mandollista, vaikka erityistä jalankulkijoille rajattua aluetta ei 
olekaan. 

Toimenpiteet  

Kohteelle  ei esitetä välittömiä siltaan liittyviä toimenpiteitä. Hienovaraisella 
pensaikon harvennuksella suojavyöhykkeen muodostumista puron rantaan 
voitaisiin edistää. Harvennuksen tulee kuitenkin olla erityisen harkittua, jotta 
purosta ei katoa kalojen suosima kasvillisuuden aikaansaama varjostus. 
Maisemanhoidon periaatteita  on  käsitelty tarkemmin Yhteenveto- 
kappaleessa. 

Vaikutukset  

Maisemanhoitotoimenpiteiden  seurauksena puron eliöstön elinympäristö 
kehittyy tien  ja sillan  läheisyydessä samanlaiseksi kuin muualla puron var-
rella. Näkymät tieltä purolle sulkeutuvat puiden  ja pensaiden  kasvaessa.  

2.2 	LÄHTÖKOHDAT  

Suunnittelualue  

Pudasjärven kunnassa sijaitseva Haapuanoja kulkee paikallistien  18780 
 alitse laskien  sen  jälkeen lijokeen. Vesistön yli johtaa Kaakatinojan silta. 

Paikallistien eteläpuolella  sillasta  lähtien  on  lyhyt lijokeen laskeva  kos-
kiosuus.  Tien  pohjoispuolella  on  hyvin luonnontilaisena säilynyt osuus, jossa 
koski-  ja suvantojaksot  vaihtelevat.  

Kuva  3: Suunnittelualue 
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Kuva  4: Haapuanojan  puinen paikkis i/ta 
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HAAPUANOJAN (KAAKATI NOJAN)  SI  LTA,  PUDASJÄRVI 

Pienvesi  ja sen  ympäristö  

Haapuanoja  virtaa pienessä lehtomaisessa notkelmassa, jossa kasvaa  mm. 
saniaisia. Putouskorkeutta on 66,7  metriä  6,05  kilometrin matkalla. Ympä-
ristö  on  joitakin vanhoja ojia lukuun ottamatta luonnontilainen. Kauempana 
ojasta  on  nyt  jo taimikkoa  kasvava hakkuualue. Purossa  on  arvokasta ka-
lastoa. Koekalastuksissa  on  saatu sekä taimenta että harjusta. Lisäksi pu-
rossa  on  muuta arvokasta eliöstöä, kuten uhanalaisia lajeja. 

Haapuanojan luonnonsuojelullinen  arvo  on 4  ja  puro  on  myös maisemalli-
sesti hyvin merkittävä. Pienvesiympäristöllä  on  arvioitu olevan opetuksellis

-takin  merkitystä. Haapuanojalla  on  tehty tarkempi pienvesiselvitys  1999, 
 jossa puro jaettiin  22 tyyppiosuuteen.  Näistä kolme  on luonnontilaista  ja 

 kolmetoista lähes luonnontilaista. 

Nykyinen tiestö  ja  silta  

Paikallistie  18780  Ervasti-Jurmu  on  toiminnalliselta luokaltaan yhdystie.  Tien 
 keskimääräinen vuorokausiliikenne, KyL,  on 48  ajoneuvoa  ja  kesän keski-

määräinen vuorokausiliikenne, KKVL,  75  ajoneuvoa. Tiellä  on  voimassa 
yleisrajoitus  80 km/h. Ajoradan  leveys  on 4,0  metriä. 

Haapuanojan  ylittävä silta  on  nimeltään Kaakatinojan silta. Silta  on  puinen 
palkkisilta, jossa vapaa-aukot ovat  3,0 m, 3,8 m  ja  3,0 m.  Väylän leveys  on 
3,8 m.  Sillan hyötyleveys  on 4,59 m. Päällysrakenteen kuntoluokka on 1  ja 
sillan yleiskuntoluokka  on 1  (arvioitu  1999, 0=hyvä, 4=huono). Kansilankutus 
on  uusittu  1991. 

I 
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LOH 10JAN RUMPU,  PUDASJÄRVI 	-- 	 __________________________  
I  

Rummun läheisyydessä ei ole pysäköintimandollisuutta, mutta tarvekin  on 

I melko vähäinen. 

Toimenpiteet  

I Kohteelle  ei esitetä kiireellisiä rumpuun kohdistuvia toimenpiteitä. 
vesiympäristöä  esitetään parannettavaksi muotoilemalla puron tien sivuojas - 
sa  kulkeva osuus luonnonmukaisemmaksi liitteen  1  mukaisesti. Maiseman- I  hoidon periaatteita  on  käsitelty tarkemmin Yhteenveto-kappaleessa.  

I Kustannukset 

Uoman luonnonmukaistaminen  15 000  mk  

I Vaikutukset 

Maisemanhoitotoimenpiteiden  seurauksena puron eliöstön elinympäristö  

I 	 kehittyy tien  ja sillan  läheisyydessä samanlaiseksi kuin muualla puron  var- 
re I la. 

I Jatkotoimenpiteet 

Rumpuun  liittyvät toimenpiteet ovat ajankohtaisia,  jos purouoman alajuoksun 
ennallistamiseksi  tehdään jossain vaiheessa toimenpiteitä.  

I 3.2 	LÄHTÖKOHDAT  

Suunnittelualue  

I 	 Isosta Lohilammesta lähtevä Jaurakkajärveen laskeva Lohioja alittaa  kanta- 
tien  78  Pudasjärven kunnassa.  

I Pienvesi  ja sen  ympäristö 

Lohioja  on rinnepainanteessa virtaava  puro, jossa  on  paljon putouksia  ja  

I  kivikkoja. Putouskorkeus  on 131,7 m 3,4  kilometrin matkalla. Puroympäristö 
 on  yläjuoksulla kantatien  78  länsipuolella luonnontilainen, mutta itäpuolella 

alajuoksun ojitusten yhteydessä purouoma  on  kaivettu uudelleen. Vesi  on 

I 	 kirkasta  ja kalastoa  on  jonkin verran. Puron varret kasvavat vanhaa, lehto- 
maista  ja kuusivaltaista  metsää sekä eri sanikkais-  ja varjokasveja. 

Lohiojan luonnonsuojelullinen  arvo  on 4 1/2  ja  puro  on  maisemallisesti arvo- I kas. Pienvesiympäristöllä  on  arvioitu olevan opetuksellistakin merkitystä.  

I 	
Nykyinen tiestö  ja  rumpu 

Kantatiellä  78  Paltamo-Rovaniemi Lohiojan  kohdalla keskimääräinen vuoro- 
kausiliikenne, KyL,  on 389  ajoneuvoa  ja  kesän keskimääräinen vuorokausi - 

I 

	

	
liikenne, KKVL,  on 854  ajoneuvoa. Tiekohtainen nopeusrajoitus  on 100 
km/h. Ajoradan  leveys  on 7  metriä.  

I 	 Tiessä on  puron kohdalla halkaisijaltaan  1 -metrinen betoninen rumpu, jonka 
rekisteripituus  on 19m  ja  maastossa mitattu pituus  20,1  metriä. 
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LOMAVAARAN LAHOEPURON RUMPU,  TAIVALKOSKI 

Virkistyskäyttö 

Lohiojan lähtöpisteenä  oleva Iso Lohilampi  on  varustettu laavulla,  ja  siinä 
harjoitetaan jonkin verran virkistyskalastusta.  

Kuva  6:  Lohioja  kulkee jonkin matkaa  kanta  tien sivuojaa pitkin rummusta ylävirtaan.  

4 	LOMAVAARAN LÄHDEPURON RUMPU,  
TAI  VALKOSKI  

4.1 	JOHTOPÄÄTÖKSET 

Ongelma-analyysi:  estevai kutus,  maisema,  virkistyskäyttö 

Rumpu  on  asennettu hieman liian korkealle uoman pohjaan nähden, jolloin 
rummun päähän alavirran puolelle muodostuu pieni hyppäys.  Sillä  ei kuiten-
kaan ole merkitystä  kalan  kulun kannalta. Vesipinta rummussa vähävetiseen 
aikaan  on  alle  0,2 m.  Rummun pohjassa oleva sora  ja kivet  helpottavat ka-
lojen kulkua. Leveäpohjaisessa rummussa nisäkkäiden kulkeminen  on  aina-
kin periaatteessa mandollista,  jos  liukas epätasainen pohja ei estä kulkua. 
Uomassa  on  ennen rumpua kiviä lepo-  ja suojapaikoiksi,  mutta kasvillisuu-
den antama varjostus  on  vähäinen tien läheisyydessä. Arvioitu estevaiku

-tusten  summa on 3.  

Arvioidut virtausnooeudet 
rummun yläpuolella Rummussa  rummun alapuolella  
0,7-1,Om/s  1,2 -1,4m/s  0,2 -0,6m/s  
Taulukko  2:  Maastokäynneillä  tehtyjen mitta ustulosten perusteella lasketut 
virtausnopeudet Lomavaaran lähdepurolla.  
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LOMAVAARAN LAHDEPURON RUMPU,  TAI  VALKOSKI 

Pienvesi  ja sen  ympäristö 

Puro  on  lähes luonnontilainen, kirkasvetinen  ja  kovapohjainen. Ainoastaan 
joitakin umpeenkasvaneita ojia laskee puroon. Puron ympäristö  on  kuusi- 
valtaista sekametsää. Purolla ei ole erityistä maisemallista merkitystä. Puron 
kalataloudellinen merkitys  on  suuri, koska  se  sijaitsee Pohjois-Suomen kes-
kuskalanviljelylaitoksen yläpuolella  ja  on  yksi Ohtaojan purotaimenkannan 
esiintymis-  ja lisääntymisalueista. 

Lomavaaran lähdepuron luonnonsuojelullinen  arvo  on 4. Purossa on  suu-
rella todennäköisyydellä hyvä purotaimenkanta. Vuoden  2000 pienvesi

-inventoinnissa tien läheisen tyyppiosuuden  on  arvioitu olevan lähes luon-
nontilainen. 

Nykyinen tiestö  ja  rumpu  

Maantie  863  Taivalkoski-Posio  on  toiminnalliselta luokaltaan seututie, jonka 
keskimääräinen vuorokausiliikenne, KyL,  on 426  ajoneuvoa  ja  kesän keski-
määräinen vuorokausiliikenne, KKVL,  on 537  ajoneuvoa. Tiekohtainen no-
peusrajoitus  on 80 km/h. Tieosuudella ajorata on 6,5  metriä leveä. 

Lomavaaran lähdepuron rumpu  on  teräksinen rumpu. Rekisteritietojen mu-
kaan rummun halkaisija  on 2,5 m,  pituus  17 m  ja rumpu  on ruostunut. 

 Maastossa mitattuna rummun halkaisijaksi saatiin  2,4 m. Rummussa  ei nä-
kynyt pahoja ruostumisen merkkejä. 

Virkistyskäyttö  

Maantie  863 on  osa retkipyöräilyreittiä. 

.  
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Kuva  8: Lomavaaran lähdepuron putkisilta. 
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5 	MAJOVANOJAN RUMPU, TAI VALKOSKI 

5.1 	JOHTOPÄÄTÖKSET  

I Ongelma-analyysi: estevaikutus, maisema, virkistyskäyttä 

Majovanojan rummussa vesisyvyys  oli vähimmillään  alle  0,2  metriä  ja  rum- 

I 	 mun  pohja oli osittain paljas. Rumpu sijaitsee koskiosuuden alkupäässä, 
missä  on  muutenkin suuria hyppäyksiä. Pyöreässä rummussa ei ole nisäk-
käille kulkumandollisuutta. Ennen rumpua uomassa  on  kiviä  ja  rannalla  var- 

I 	 jostavaa  puustoa.  Tien penger on  jyrkkä, korkea  ja  vaikea ylittää.  Se  estää 
mandollisia puroa seurailevia hyönteisiä näkemästä rummun toisella puolella 
jatkuvan puron. Arvioitu estevaikutustekijöiden  summa on 4. 

I Valtatien suuntaisesti puron yli kulkeva moottorikelkkaura  on  kuluttanut 
maastoa  ja  puron varsi kasvaa  sillan  kohdalla korkeata heinää.  

I 	 Pahkakurun liittymän  läheisyydessä  on sorapintainen  kenttä,  jota  voidaan 
käyttää pysäköintiin puron virkistyskäytön yhteydessä.  

Arvioidut virtausnopeudet 
rummun yläpuolella rummussa  rummun alapuolella  
0,04-0,4 rn/s 0,8-1,4 rn/s 0,4-1,1 rn/s  

Taulukko  3: Maastokäynneillä  tehtyjen mitta ustulosten perusteella lasketut 
virta usnopeudet Majovanojalla.  

1 	 Toimenpiteet 

Kohteelle  ei esitetä kiireellisiä rumpuun kohdistuvia toimenpiteitä. Pienvesi- 

I  inventoinnin 1999 kunnostusehdotuksissa on  mainittu ruoppaustarve kah-
delle tyyppiosuudelle  ja suisteet  kandelle osuudelle, mutta valtatien lähei-
syydessä oleville osuuksille ei ole ehdotettu kunnostustoimenpiteitä.  

I  
Kun rummun uusiminen tulee ajankohtaiseksi esimerkiksi tien parantamisen 
yhteydessä, uutta rumpua suunniteltaessa otetaan huomioon nisäkkäiden 
kulku rummussa. Uusi rumpu asetetaan uoman pohjan tasoa alemmaksi.  

5.2 	LÄHTÖKOHDAT  

I  
Majovanoja alittaa  valtatien  20 Pahkakurun aarnialueen  läheisyydessä  Tai- 

I  valkosken  kunnassa. Kylmävaaralta alkunsa saava puro laskee Pahkakurun 
läpi virrattuaan lijokeen. Tierummun kohdalta alavirtaan valtatien  20  pohjois-
puolella alkaa koskiosuus.  Kosken kivet  ovat sammaleen peitossa  ja korke- 

1 	 usero  tieltä  kosken  alaosaan  on  suuri. Tierummun ylävirran puolella, tien 
eteläpuolella  on  hitaasti virtaavaa syvempää osuutta, joka kaventuu  ja  ma-
taloituu  edelleen ylävirtaan noustessa.  

I  

I 
I  
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MAJOVANOJAN RUMPU,  TAIVALKOSKI  

Kuva  9: Suunnittelualue 

Pienvesi  ja sen  ympäristö 

Puro virtaa paikoin hyvin syvässä  ja rehevässä kanjonissa. Purokanjoniin 
 on  paikoitellen jopa  60  metrin äkkijyrkkä pudotus.  Veden putouskorkeus  on 

87,5  metriä  12  kilometrin matkalla. Puron vesi  on  melko kirkasta  ja  hyvän-
laatuista  ja  siinä  on  myös arvokasta kalastoa. Koekalastuksessa  on  saatu 
nieriää  ja näköhavaintoja  on muduista  ja harreista. Majovanojassa  on  myös 
tammukkakanta. 

Majovanoja  kulkee osittain Pahkakurun  Natura -alueella, mutta ei enää valta-
tien kohdalla. Lisäksi alueella  on I  luokan pohjavesialue. 

Vuoden  1992 pienvesiselvityksen  mukaan Majavanojan luonnonsuojelullinen 
arvo  on 4-  ja  se on  myös maisemallisesti arvokas. Majovanoja  on inventoitu 

 tarkemmin vuonna  1999.  Inventoinnissa puro jaettiin  28  eri tyyppiosuuteen, 
joista puolet oli täysin luonnontilaisia. Lähes luonnontilaisia oli lisäksi  9 

 osuutta. 

Nykyinen tiestö  ja  rumpu  

Valtatien  20 Oulu -Kuusamo keskimääräinen vuorokausiliikenne, KVL, Majo-
vanojan kohdalla  on 1358  ajoneuvoa  ja KKVL,  kesän keskimääräinen vuoro-
kausiliikenne  on 1601  ajoneuvoa. Pistekohtainen nopeusrajoitus  on 100 
km/h. Ajoradan  leveys  on 6,5  metriä. 

Majovanoja  kulkee valtatien alitse halkaisijaltaan  1,4  metrin betonisessa 
poikkirummussa, joka  on rekisteripituudeltaan 25  metriä  ja  maastossa mi-
tattu pituus  26,1 rn 
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OLKIJOEN  SILTA, PATTIJOKI  

Kuva  10:  Majovanojan rumpu  sijaitsee kosk/akson alkupäässä. 

Virkistyskäyttö  

Valtatien  20  läheisyydessä tien suuntaisesti puron poikki kulkee moottori-
kelkkareitti. Puron lähialueella kulkee myös ulkoilureitti. Virkistyskalastuk-
sesta ei ole tarkempia tietoja, mutta sitä harjoitetaan todennäköisesti jonkin 
verran.  

6 	OLKIJOEN  SILTA, PATTIJOKI  

6.1 	JOHTOPÄÄTÖKSET 

Ongelma-analyysi:  estevaikutus,  maisema,  virkistyskäyttö 

Olkijoen  silta ei aiheuta vaellusestettä kaloille  tai  muille pienveden eliöille. 
 Sillan  läheisyydessä kasvillisuuden tarjoama varjostus  on  vähäistä. Arvioitu 

estevaikutustekijöiden  summa on 0. 

Siltaympäristö  on  tien rakennustöiden  ja sillan leventämisen  jälkeen  vii-
meistelemätön. Tulvavesi on syövyttänyt sivuojan reunoja.  Uoma tien lähei-
syydessä  on  rakennettu uudelleen  sillan leventämisen  yhteydessä vuonna 

 1998  ja  se  erottuu muusta pienvedestä. Tulva  on  kuluttanut uomaa siten, 
että rantaa pitkin kulkevat polut ovat osittain sortumavaarassa. 

I 
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Tielaitoksen levähdysalueen  läheisyys tarjoaa mandollisuuden pienveden 
hyödyntämiseen virkistyskäytössä. Pienvesi  on  myös pysäköimisalueen  vie-
hätyskohde. I  
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OLKIJOEN  SILTA,  PATTIJOKI  

Kuva  11:  Suunnittelualue  

Toimenpiteet 

Olkijoen  sillan  läheisyydessä kiviheitokeverhousta jatketaan sivuojiin asti  ja 
 uomaan asetellaan  kiviä, jolloin uoman muoto saadaan luonnollisemmaksi. 

Kustannukset 

Kiviheitokeverhous  ja  uoman muotoilu  15 000  mk 

Vaikutukset 

Kiviheitokeverhous  suojaa penkereitä tulvaveden kulutukselta. Kiviä asette-
lemalla saadaan virtaukseen kalojen kulkua helpottavaa pyörteisyyttä. 

Jatkotoi menpiteet 

Levähdysalueen  kunnostamisen yhteydessä parannetaan rakenteita, kuten 
purolle johtavat rappuset  ja  rantaa pitkin kulkevat polut. Uoman seinämiä 
tuetaan sortumisen ehkäisemiseksi.  

6.2 	LÄHTÖKOHDAT  

Suunnittelualue 

Olkijoki  mutkittelee hiekkakankaiden läpi alittaen valtatien  8 Patti  joen kunnan 
alueella. Olki joki saa alkunsa Ruukin laajoilta suoalueilta  ja  laskee Pohjan- 
lahteen.  

I 
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OLKIJOEN  SILTA,  PATTIJOKI  

Pienvesi  ja sen  ympäristö 

Valtatien  8 pohjoispuolinen  koski jakso  on  näyttävin. Putouskorkeutta  on  kai-
ken  kaikkiaan  62  metriä  25  kilometrin matkalla. Joki virtaa paikoin jopa  5-10 

 metriä  syvän  uoman pohjalla. Uoman pohja  on reheväkasvuista,  mutta esi-
merkiksi saniaiset puuttuvat kasvistosta. Joen harjuskannan kerrotaan ole-
van runsas. Ympäristön jäkäläiset mäntykankaat ovat maisemallisesti arvok-
kaita. Joen ympäristössä  on hiekkaharjuja,  joita maa-ainesten otto  on  osit-
tain turmellut. 

Vuoden  1992 pienvesi-inventoinnin  mukaan Olkijoen luonnonsuojelullinen 
arvo  on 3  ja  se on  maisemallisesti arvokas. 

Nykyinen tiestö  ja  silta 

Valtatien  8 Turku-Oulu  keskimääräinen vuorokausiliikenne, KVL,  on 4552 
 ajoneuvoa  ja KKVL,  kesän keskimääräinen vuorokausiliikenne,  on 6040  ajo-

neuvoa. Tiekohtainen nopeusrajoitus  on 100 km/h. Ajoradan  leveys  on 7,0 
 metriä.  Tien  parantaminen välillä Pattijoki-Olkijoki  on  tehty vuonna  2000. 

Sarkalan pohjavedenottamon  vuoksi suojeltavalta alueelta tulevat vedet joh-
detaan Oulun suunnassa valtatien  8 sivuojia  pitkin Olkijokeen. Sivuojiin  on 

 rakennettu ennen Olkijokea sulkulaitteet, jotka voidaan mandollisen onnet-
tomuuden sattuessa sulkea. Olkijoen siltaa  on levennetty  vuonna  1 998.  Sil-
lan leventämisen  yhteydessä ei ole tehty siltaympäristön parantamistoimen-
piteitä. 

Valtatietä koskevat seuraavat suunnitelmat: 
Vt8 	parantaminen 	key. 	liik. 	järjestelyineen 	välillä 	Patti joentie- 
Olkijoensilta, rakennussuunnitelma.  Oulun tiepiiri  1998.  
Valtatien  8  parantaminen kevyen liikenteen järjestelyineen välillä  Patti-
joentie-Olkijoensilta,  tiesuunnitelma, Oulun tiepiiri  1998.  
Valtatien  8  parantaminen välillä Olkijoen silta - Revonlahti, rakennus- 
suunnitelma, Oulun tiepiiri  1996.  
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I 	 Kuva  12:  Olkijoen  sillan alla  on  maakannakset,  jotka helpottavat eläinten kulkua.  
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Olkijoen  läheisyydessä  on Tielaitoksen levähdysalue,  jossa  on varusteina 
 kaksi pöytä-penkki —yhdistelmää, kaksi upotettua jäteastiaa  ja  käymälä sekä 

kesällä  2000  myös kioskivaunu. Levähdysalue  on Tienkäyttäjäpalveluiden 
kehittämissuunnitelmassa 1999  esitetty parannettavaksi siten, että käymälä 
muutetaan vesikäymäläksi, oleskelualueen viihtyisyyttä parannetaan, va-
rustukseen lisätään katos  ja pysäköimisjärjestelyjä  uudistetaan. 

Olkijoen  silta  on teräsbetoninen laattasilta,  jonka vapaa-aukon leveys  on 6,0 
m  ja alikulkukorkeus  3,30 m.  Sillan  leveys  on 11,90  metriä. Silta  on peruspa-
ran nettu  vuonna  1 998. 

Virkistyskäyttö  

Puron läheisyydessä Tielaitoksen levähdysalueen takana  on laavu,  nuo-
tiopaikka  ja Hummastinvaaran kansanhiihtoladun opastustaulu ja Iähtöpaik-
ka.  

7 	PIKKU  MARTIMON  SILTA, YLIKIIMINKI  

7.1 	JOHTOPÄÄTÖKSET 

Ongelma-analyysi:  estevaikutus,  maisema,  virkistyskäyttö  

Silta ei vaikuta kalaston kulkuun uomassa.  Sillan alla  ei ole kuitenkaan ve-
destä vapaata kaistaletta, jossa nisäkkäät pystyisivät kulkemaan. Arvioitu 
estevaikutustekijöiden  summa on 1  

Tienvarren puromaisema poikkeaa jonkin verran muusta puromaisemasta. 

Vilkasliikenteisen  valtatien  sillan  kohdalla kapea piennar ei sovellu jalankul-
kuun. Läheinen pysäköimisalue, niin kauan kuin  se  säilytetään, tarjoaa mah-
dollisuuden pysäköintiin. 

Toimenpiteet 

Maalla kulkevien nisäkkäiden liikkumisen mandollistamiseksi  sillan  reunaan, 
ainakin toiselle puolelle, esitetään rakennettavaksi puusta, esimerkiksi  tu-
keista,  terassi.  Jos  kannas  rakennetaan ainoastaan toiselle puolelle, puroon 
asetellaan kiviä, joita myöten eläimet voivat ylittää puron ennen siltaa. 

Hienovaraisella pensaikon harvennuksella suojavyöhykkeen muodostumista 
puron rantaan voitaisiin edistää. Harvennuksen tulee kuitenkin olla erityisen 
harkittua, jotta purosta ei katoa kalojen suosima kasvillisuuden aikaansaama 
varjostus. Maisemanhoidon periaatteita  on  käsitelty tarkemmin Yhteenveto- 
kappaleessa. 

Kustannukset 
	

I 
Nisäkästerassi  10 000  mk  
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- 	= 

Kuva  13:  Suunnittelualue 

-  Vaikutukset  

I  Sillan  aiheuttama vaelluseste maalla liikkuville nisäkkäille vähenee. Eläinten 
käyttäytymisestä sillalla, johon  on  asennettu erillinen rakenne nisäkkäiden 
kulkemista varten, ei ole seurantatietoja, joten vaikutuksista ei ole varmaa  

I  tietoa. Liikenneturvallisuus paranee,  jos piennisäkkäät  kulkevat  sillan  alitse, 
eivätkä yhtä valtatietä.  

I Jatkotoimenpiteet  

Jos  siltaan rakennetaan nisäkästerassi,  sen  toimivuuden seuraamiseksi tulisi  

I järjestää seuranta.  

7.2 	LÄHTÖKOHDAT  

I  
Martimolammesta  peltojen keskeltä alkunsa saava Pikku Martimon puro vir -

I 	 taa  luoteeseen valtatien  20 ahitse Ylikiimingin  kunnassa. Myöhemmin pohjoi- 
sessa  se  liittyy Martimojokeen, joka laskee edelleen lijokeen.  

I Pienvesi  ja sen  ympäristö 

Pienessä, vanhan kuusikon  ja  osittain sekametsän peittämässä purokan - 

I 	 jonissa,  virtaavassa Pikku Martimossa  on putouskorkeutta 56  metriä  21,3 
 kilometrin matkalla. Puron yläosaa  on perattu  ja  ympäristössä  on  myös van-

hoja hakkuita.  Veden  laatu  on  osittain heikko  ja  pohja mutainen.  

I Pikku Martimon luonnonsuojeluhlinen arvo  on 3,  joten sitä ei enää pidetä 
luonnontilaisena. Puro  on  kuitenkin maisemallisesti arvokas. Arvokkain, vuo-
sien  1990-1992  inventoinnissa tarkistettu osuus sijaitsee kauempana tiestä  I  
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Kuva  14:  Pikku Mart/mon  sillan  ali ei pääse ku/yin käpälin. 

Nykyinen tiestö  ja  silta 

Valtatien  20 Oulu -Kuusamo keskimääräinen vuorokausiliikenne, KyL,  on 
 Pikku Martimon  sillan  kohdalla  2446  ajoneuvoa vuorokaudessa  ja  kesän 

keskimääräinen vuorokausiliikenne  3391  ajoneuvoa vuorokaudessa.  Tie-
kohtainen  nopeusrajoitus  on 100 km/h. Ajoradan  leveys  on 7,0  metriä. 

Puron läheisyydessä valtatien  20  varressa  on Tielaitoksen pysäkäimisalue, 
 joka  on tienkäyttäjäpalveluiden kehittämissuunnitelmassa  esitetty poistetta-

vaksi alueen rappeuduttua. 

Martimojoen  silta  on teräsbetoninen laattasilta,  jonka vapaa-aukon leveys  on 
3,0  metriä.  Sillan hyötyleveys  on 8,05  metriä  ja alikulkukorkeus  0,3  metriä. 
Päällysrakenteen kuntoluokka  ja sillan yleiskuntoluokka  on 1  (arvioitu  1996, 
0=hyvä, 4=huono). 

Virkistyskäyttö  

Pikku Martimon sillalla ei ole erityisiä virkistyskäyttötarpeita.  

8 	SAHAOJAN  SILTA,  II 

8.1 	JOHTOPÄÄTÖKSET 

Ongelma-analyysi:  estevaikutus,  maisema,  virkistyskäyttö 

Sahaojan  silta ei aiheuta vaellusestettä kaloille  tai  muulle  veden eliöstölle. 
Nisäkkäille  on  sillan  toisella reunalla välttävä kulkureitti ainoastaan vähän 

 veden  aikaan. Korkeamman  veden  aikaan kulkureittiä ei ole. Uoman pohjas - 
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sa  on  kiviä kalojen lepopaikoiksi  ja  uoman päälle kaartuvat puut  ja  pensaat 
tarjoavat varjostusta. Arvioitu estevaikutustekijöiden  summa on 1. 

Tien  varren puuton maisema poikkeaa muusta puronvarsimaisemasta. 

Vilkkaan valtatien varressa ei ole liikenneturvallisuus huomioon ottaen pysä-
köimiseen soveltuvaa aluetta. 

Toimenpiteet 

Maalla kulkevien nisäkkäiden liikkumisen mandollistamiseksi  sillan  reunaan, 
ainakin toiselle puolelle, esitetään sijoitettavaksi suurehkoja tasaisia kiviä 
nykyisten vähän  veden  aikaan paljaana olevien kivien päälle  ja  väliin.  Jos 

 kivikannas  rakennetaan ainoastaan toiselle puolelle, puroon asetellaan kiviä, 
joita myöten eläimet voivat ylittää puron ennen siltaa. 

Hienovaraisella pensaikon harvennuksella suojavyöhykkeen muodostumista 
puron rantaan voitaisiin edistää. Harvennuksen tulee kuitenkin olla erityisen 
harkittua, jotta purosta ei katoa kalojen suosima kasvillisuuden aikaansaama 
varjostus. Maisemanhoidon periaatteita  on  käsitelty tarkemmin Yhteenveto- 
kappaleessa. 

Kustannukset  

Kivikannas 10000mk  

Vaikutukset  

Sillan  aiheuttama vaelluseste maalla liikkuville nisäkkäille vähenee. Liiken-
neturvallisuus paranee,  jos piennisäkkäät  kulkevat  sillan  alitse, eivätkä yhtä 
valtatietä.  

Kuva  15:  Suunnittelualue 
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Maisemanhoitotoimenpiteiden  seurauksena puron eliöstön elinympäristö 
kehittyy tien  ja sillan  läheisyydessä samanlaiseksi kuin muualla puron var-
rella. Näkymät tieltä purolle sulkeutuvat puiden  ja pensaiden  kasvaessa.  

8.2 	LÄHTÖKOHDAT  

Suunnittelualue 

Kivikkoinen Sahaojan  puro virtaa Sahajärvestä Perämereen valtatien  4  alitse  
lm  kunnan alueella  Nybyn  pohjoispuolella. 

Pienvesi  ja sen  ympäristö  

Sahaoja  on kivikkoinen  ja  koskinen puro. Putouskorkeus  on 8,3  metriä yh-
den kilometrin matkalla. Joen rannat ovat rehevää lehtomaista saniaisseka-
metsää. Puroon laskee joitakin vanhoja metsäojia. Vesi  on  lievästi ruskeaa. 
Sahaojassa  on nahkiaista. 

Sahaojan luonnonsuojelullinen  arvo  on 3 ½.  Kohde  on  myös maisemallisesti 
merkittävä. Vuoden  1992 pienvesi-inventoinnin  yhteydessä kohteella  on  ar-
vioitu olevan opetuskäytön kannalta merkitystä. 

Sahaojan  ylittää  1700-luvulla rakennettu vanha rantatie, josta  on jäänteinä 
kiviaitoja. Sahaojan  eteläpuolella  on  Nybyn  kulttuurihistoriallisesti arvokas 
pihapiiri  ja lasitehdasmiljöö  sekä perinnemaisema. 

Nykyinen tiestö  ja  silta 

Valtatien  4 Helsinki -Utsjoki, KyL, keskimääräinen vuorokausiliikenne  on  Sa-
haojan  kohdalla  4958  ajoneuvoa  ja KKVL,  kesän keskimääräinen vuorokau-
siliikenne  6249  ajoneuvoa. Tiekohtainen nopeusrajoitus  on 100 km/h. Ajora

-dan  leveys  on 7,0  metriä. 

Sahaojan  silta  on teräsbetoninen laattasilta.  Vapaa-aukko  on 6,0  metriä le-
veä  ja alikulkukorkeus  3,6 m.  Sillan  leveys  on 12,56  metriä. Päällysraken

-teen kuntoluokka on 2  ja sillan yleiskuntoluokka  on 3  (arvioitu  1990, 0=hyvä, 
4=huono). 

Virkistyskäyttö  

Valtatietä  4  pitkin Sahanojan  sillan  ylitse kulkee retkipyöräilyreitti. Sahaojalla 
harjoitetaan kalastusta.  
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SIRKKAPURON RUMFU,  KUUSAMO  

Kuva  16:  Sahaojan  silta  
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9 	SIRKKAPURON RUMPU,  KUUSAMO  I 9.1 	JOHTOPÄÄTÖKSET 

Ongelma-analyysi:  estevaikutus,  maisema,  virkistyskäyttä 

Sirkkapuron  uusittu rumpu  on  asennettu liian korkealle tien penkereeseen,  

I  vesistön pohjan tasoa korkeammalle. Alajuoksun puolelle muodostuu hyp- 
päys, joka  on  esteenä pienemmille kaloille vähän  veden  aikana. Rummussa 
oli vettä elokuussa  2000 vain 3 cm  ja  rummun pohja oli lähes paijas.  Rum- 

I  mun  läheisyydessä ei ole suojaavaa kasvillisuutta eikä suurempia kiviä lepo - 
ja  suojapaikoiksi.  Lisäksi purouoma kaventuu rummun kohdalla. Nisäkkäiden 
kulkumandollisuus  puuttuu, mutta kapealla  ja  vähäliikenteisellä  tiellä  se  ei  
aiheuta juurikaan ongelmaa. Arvioitu estevaikutustekijöiden  summa on 6.  I  Purossa  on  myös muita vaellusesteitä. Alajuoksulla  on  harjuksen luonnonra- 
vintolammikko patoineen  sekä luonnon muovaama Sirkkaköngäs, jossa  on 1 
metrin putous. Yläjuoksulla ennen Sirkkalampea  on  kivistä  ja  puista tehty I  niskapato,  joka estää kalojen pääsyn lampeen. 

Arvioidut virtausnopeudet  

I rummun yläpuolella Rummussa  rummun alapuolella 
0,3m/s  0,4 -1,5m/s 0,3m/s  

Taulukko  4:  Maastokäynneillä  tehtyjen mitta  ustulosten  perusteella  lasketut  I virtausnopeudet  

I 	 Yläjuoksun  puolella  on  raivattu rantapusikot  ja  kaivettu metsäojia. Pienvesi- 
inventoinnissa raivauksen  on  arvioitu aiheuttavan suurta haittaa  ja  ojien  hy- 
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vin  vähäistä haittaa puron luonnontilalle. Puron luonnontila  on  muuttunut tien 
kohdalla, jossa puro kulkee pienen  matkan  tien ojia pitkin. Puroa  on  kaivettu 

 40  metrin matkalla tiestä alavirtaan. 

Puron läheisyydessä ei ole pysäköimispaikkoja. Vähäliikenteisellä tiellä py -
säköinti  ja  jalankulku  ei aiheuta suurta ongelmaa liikenneturvallisuuden kan-
nalta. 

Toimenpiteet 

Vaihtoehto  A  
Puroon  vaihdetaan uusi halkaisijaltaan nykyistä suurempi, esimerkiksi  1- 
metrinen, rumpu, joka asennetaan nykyistä uoman pohjan tasoa noin  0,2-0,3 

 metriä alemmaksi. Uuden rummun ympäristön muotoilu viimeistellään. 

Vaihtoehto  B  
Nykyinen rumpu esitetään laskettavaksi alemmaksi uoman pohjatason ala-
puolelle  ja  lyhennettäväksi  molemmista päistä. Rummun ympäristön muo-
toilu viimeistellään. 

Vanhat rumpurenkaat poistetaan tien penkereeltä. 

Vuoden  2000  pienvesi -inventoinnissa toimenpiteeksi  on  suositeltu  ojien tuk-
kimista  ja veden pinnan  nostoa yläjuoksulla. 

Kustannukset 

Vaihtoehto  A 
 . 10000mk  

Vaihtoehto  B 
 . 3000mk  

... .4.  

Kuva  17: Suunnittelualue 
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Vaikutukset 

Vaihtoehdon  A  toteutuessa suuremmassa rummussa virtauspinta-ala kas-
vaa  ja veden virtausnopeus  pienenee, jolloin kalojen mandollisuudet kulkea 
rummun läpi paranevat. Vaihtoehdoissa  A  ja  B  kalojen vaellusta estävä hyp-
päys poistuu rummun alapäästä. 

Jatkotoimenpiteet  

Toimenpiteet olisi taloudellista tehdä maantien kuivatuksen parantamisen 
yhteydessä, joka  on  tarkoitus suorittaa vuonna  2001.  Jotta kalat pääsisivät 
vaeltamaan esteettömästi alajuoksulta Sirkkalampeen, muut puron esteet 
tulisi poistaa samanaikaisesti.  

9.2 	LÄHTÖKOHDAT  

Suunnittelualue 

Sirkkapuro alittaa  maantien  8693  itärajan tuntumassa lähellä rajavartioase-
maa. Maantien pohjoispuolella noin  100  metrin päässä  on Sirkkalampi,  josta 
puro saa alkunsa. Puro laskee etelämpänä Oulankajokeen. Puro  on  tien 
pohjoispuolella pieni  ja  heikosti virtaava.  Tien  eteläpuolella puroa  on ruo-
pattu  noin  40  metrin matkalla, jonka jälkeen  se  jatkuu luonnontilaisena, aluk-
si hyvin hitaasti virtaavana, matalana  ja  kapeana. 

Pienvesi  ja sen  ympäristö 

Sirkkapuro  on kirkasvetinen, sorapohjainen  puro. Putouskorkeutta  on 140 
 metriä  6,1  kilometrin matkalla. Lähes luonnontilaisen puron uoma  on  lehto-

mainen  ja jokikanjoni  upea. Puron maisemallinen merkitys  on  huomattavan 
suuri. Purossa  on  vielä jäljellä uittorännejä, mutta niistä ei ole haittaa.  

U 	 Puron luonnonsuojelullinen arvo  on 4  ja  se on  myös joiltakin osiltaan mai- 
semallisesti arvokas. Vuoden  2000 pienvesi-inventoinnin  mukaan tiestä ylä-
juoksulle päin puron luonnon tila  on  muuttunut, alajuoksulle päin puro-osuus  

I on  lähes luonnontilainen lukuun ottamatta uoman perkausta tien läheisyy-
dessä. Kalataloudellista arvoa purolla  on  hyvin vähän, mutta siellä  on  tavattu 
ainakin mutuja. 

I Nykyinen  tiestö  ja  rumpu  

I 	
Maantie  8693 Käylä-Liikasenvaara on  toiminnalliselta luokaltaan yhdystie.  
Sen  keskimääräinen vuorokausiliikenne, KyL,  on 129  ajoneuvoa  ja  kesän 
keskimääräinen vuorokausiliikenne, KKVL,  159  ajoneuvoa. Tiellä  on  voi-
massa yleisrajoitus  80 km/h. Ajoradan  leveys  on 3,0  metriä.  

I 	 Sirkkapuroon on  vaihdettu syksyllä  1999  uusi muovirumpu, joka  on  hal- 
kaisijaltaan  0,6 m.  Rummun pituus  on 10 m. Sirkkapuron  vanha rumpu oli 
halkaisijaltaan  0,8  metrinen betoninen rumpu. Rummun pituus  on 7  metriä  ja  

I se on  siirtynyt paikaltaan.  
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Kuva  18: Sirkkapuron rumpu on  asennettu uoman pohjaa korkeammalle.  

Virkistyskäyttö 

Matkailuyrittäjät  järjestävät ohjelmapalveluita alueella esimerkiksi ratsastus- 
retkiä rajavyöhykkeelle. Sirkkapurolla ei ole tiettävästi erityistä merkitystä 
virkistyskalastuksen kannalta.  

lo 	VALTATIEN  20  SILLAT  JA  RUMMUT, KIIMINKI  

10.1 	JOHTOPÄÄTÖKSET 

Ongelma-analyysi 

Paikallisten asukkaiden mukaan nykyinen valtatie  20 on tukkinut  veden  ku-
lun Kiiminkijoen apu-uomissa. Vettä patoaa myös rinnakkainen vanha  tie, 

 joka  on  nykyisin kunnan kaavatie. Valtatien kohdalla kaikissa apu-uomissa 
 on  silta  tai rumpu.  Valtatien silta-  ja rumpuaukkojen  suurentamisesta ei ole 

hyötyä,  jos  rinnakkaisen kaavatien siltoja  ja rumpuja  ei suurenneta. Tulvan 
merkittävin aiheuttaja  on jääpato,  joka muodostuu joen mutkaan keskustan 
koulun kohdalle. Kiiminkijoen pääuoman ylittävä silta ei vaikuta jääpadon 
muodostumiseen. 

Toimenpiteet 

I  
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Välittömiä Tielaitoksen toimenpiteitä ei esitetä tässä vaiheessa tehtäväksi. 
Jääpadon aiheuttaman tulvan lieventämiseksi kaavatien silta-aukkoa Kahlon 

 sillan  kohdalla tulisi suurentaa, jotta vesi pääsisi purkautumaan tulvauomaa 
myöten jääpadon alapuolelle Niemelänsuvantoon. Silta-aukkojen toimivuutta 
tulisi  sen  jälkeen seurata Kahlon  sillan suurentamistarpeen  arvioimiseksi.  

I 
I  



31  Arvokkaiden pienvesien siltaympäristöselvitys 

VALTATIEN  20  SILLAT  JA  RUMMUT, KIIMINKI  

Jatkotoimenpiteet  

Jos  Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus käynnistää Kiimingin taajaman 
tulvasuojelun yleissuunnitelman, Tielaitos osallistuu selvitystyöhön yhtenä 
osapuolena.  

10.2 	LÄHTÖKOHDAT  

Suunnittelualue  

Suunnittelun kohteena  on  valtatiellä  20  sijaitsevat Kiiminkijoen sillat  ja  rum-
mut, jotka sijaitsevat Kiimingin keskustan tulva-alueella. 

Silta  ja  rummut 

Kiimingin silta eli Kiiminkijoen pääuoman yli kulkeva silta  on teräsbetoninen 
 jatkuva palkkisilta.  Sillan  vapaa-aukot ovat  15,5 m, 19,8 m  ja  15,5 m. Alikul-

kukorkeus on 1,5 m  ja hyötyleveys  11,07 m. Päällysrakenteen kuntoluokka 
on 1  ja yleiskuntoluokka  2  (tarkastus  1998, 0=hyvä, 4=huono). 

Kahlon  silta  on Kiiminkijoen  länsipuolella  sen tulvahaaran  ylittävä silta.  Te-
räsbetonisen laattasillan  vapaa-aukko  on 10,0 m, alikulkukorkeus 0,3 m  se-
kä hyötyleveys  11,09 m. Päällysrakenteen kuntoluokka  ja yleiskuntoluokka 

 on 1  (tarkastus  1996).  

Tulva-alueella valtatiessä  20 on  lisäksi neljä rumpua. Yksi betoninen rumpu 
sijaitsee Kiimingin  sillan  itäpuolella maantien  849  Kiiminki-Yli-li liittymän lä-
heisyydessä.  Se on  halkaisijaltaan  1,8 m  ja  24 m  pitkä. Liittymän itäpuolella 

 on  kaksi halkaisijaltaan  1  -metristä betonista rumpua. Liittymää lähempänä 
oleva  on 27 m  pitkä  ja kaukaisempi  20 m  pitkä. Neljäs rumpu  on  Kiimingin  ja 

Kuva  19:  Suunnittelualue. 
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Kahlon  siltojen välissä. Betonisen rummun halkaisija  on 1,7 m.  Tätä rumpua 
ei ole rumpurekisterissä. Rummut toimivat myös tulvaveden purkautumis-
reitteinä. 

Maankäyttö  ja  ympäristö 

Suunnittelualue  on  Kiimingin taajamatoimintojen aluetta. Kirkonkylän alu-
eella asuu noin  3460  henkilöä. Kiiminkijoki virtaa kaakkois-luode —suunnas-
sa taajaman halki. Kiiminkijoelle  on  luontaista tulviminen. Valtatien  20  koh-
dalla uoma kulkee kapeana moreeniselänteiden puristuksessa. Tulva-aikana 
yläjuoksulta tuleva vesi tarvitsee purkautuakseen korkeammat kohdat kiertä-
viä apu-uomia. Kiimingin keskustan kohdalle  sillan  jälkeiseen joen mutkaan 
muodostuu lähes joka kevät jääpato, joka nostaa hetkellisesti  veden  raken-
nuksiin asti.  

Kuva  20: Klimingin  tulva keväällä  2000 Kahlon  sillan  kohdalla.  

11  YHTEENVETO  

Estevaikutus 

Tarkasteltavia  kohteita oli kandeksan, joista neljä  on rumpukohdetta  ja  neljä 
siltakohdetta. Selvityksen kandella rumpukohteella alavirran puolella  rum-
mun vesijuoksu  on  vesistön pintaa korkeammalla. Ympäristökeskuksen arvi-
on mukaan näistä toisella kohteella putous ei kuitenkaan vaikeuta kalojen 
kulkemista. Toisella kohteista haittaa aiheutuu pienemmille kaloille, mutta 
purossa  on  myös muita esteitä rummun molemmin puolin, joten rummun 
korjaus yksinään ei poista puron vaellusesteitä.  Vain  yhdessä rummussa 
vesisyvyys oli inventointihetkellä elokuussa yli  0,2  metriä, mutta vesi oli vä-
hissä myös uomissa rumpujen läheisyydessä. Kolmen rummun pohja  on 

 ainakin osittain paljas. Nisäkkäiden kulkumandollisuus puuttuu kolmesta 
rummusta  ja  kandelta siltapaikalta. Yhdellä kohteista rummun päällä oleva 
tienpenger  on  niin korkea, että  se  estää mandollisia puroa seurailevia hyön-
teisiä näkemästä rummun toisella puolella jatkuvan puron.  
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I  
Selvitystyö vahvistaa käsitystä, että vaellusesteongelmat esiintyvät lähinnä  

I  rumpukohteissa. Pienvesillä,  joiden ylittämiseksi  on  rakennettu silta, ei on- 
gelmia juurikaan esiintynyt. Silta-aukon kohdalla uoma pääsee kulkemaan 
lähes luonnollisessa muodossaan. Ainoastaan nisäkkäiden kulkumandolli - 
suus  puuttui yhdeltä siltapaikalta kokonaan  ja  toisella korkean  veden  aikaan. I  Kalastusmestarin  suullisten tietojen mukaan Koillismaan alueella vaelluses- 
teongelmia  ovat aiheuttaneet lähinnä uittopadot  ja metsäautoteiden  rummut.  

I Silta-  ja  rumpuympäristöt  ja  niiden  hoitoperiaatteet  

I mioon,  
Arvokkaiden pienvesien maiseman-  ja ympäristönhoidossa  tulee ottaa huo-

että tienkäyttäjän näkökulmasta kaunis maisema ei välttämättä ole 
pienvesien  eliöstön kannalta  paras  ratkaisu. Silta-  tai rumpuympäristön  siis- 
timiselle  olisi jossain määrin tarvetta kaikilla kohteilla. Rumpujen asentami - 

I  sen ja  siltojen korjaamisen yhteydessä maan muotoilut  ja  kivien asettelu  on  
saattanut jäädä viimeistelemättä. Osassa kohteissa tien kohdalla puro  on  
ohjattu kulkemaan kaivettua tien ojaa pitkin.  Tien sivuoja on  usein hyvin suo- 

I ra  ja  siitä puuttuvat suojaa antavat  ja virtausta elävöittävät  isommat  kivet. 
Sivuojan  ympäristö  on  avoin  ja varjostava  kasvillisuus puuttuu. Puronvarsi- 
kasvillisuus poikkeaa usein tien läheisyydessä muun puro-osuuden kasvilli - 
suudesta.  Tien  varren niitto  ja raivaukset  keskeyttävät kasvillisuuden luon- I  taisen kehityskulun, sukkession. Tienpito aiheuttaa myös lähialueiden maa- 
perän rehevöitymistä  ja suolaantumista.  Rummun päät sojottavat usein tien  

I penkereestä paljaina  ja  huomiota herättävinä. 

Puron eliöstön kannalta olisi suotavaa, että rantoja verhoava vihreä vyöhyke  

I  jatkuisi mandollisimman katkeamattomana myös tieympäristössä. Tämä voi 
olla kuitenkin liikenneturvallisuusnäkäkohdat huomioon ottaen hankala to- 
teuttaa. Hirvien havaitseminen pensasvyöhykkeen sisältä  tai  sen  takaa voi 
olla vaikeaa. Tärmäyksien estämiseksi runkopuita ei pidä sijoittaa  kovin  lä- 

I  helle tietä, paitsi  jos  tien  ja  puun välissä  on kaide. Siltakeiloihin  ei saa istut- 
taa puita eikä pensaita muualle kuin istutusastioihin.  

I 	 Suojaavan reunavyöhykkeen  muodostumista puron varteen voidaan auttaa 
usein toistuvilla hevillä harvennuksilla. Rumpujen päät voidaan yrittää ver-
hoilla huomaamattomimmiksi ympäröivällä kasvillisuudella. Kasvillisuus tien  

I 	 ja  rummun välissä ei kuitenkaan saisi kasvaa liian tiheäksi  ja  korkeaksi niin, 
että  se  vaikeuttaa lentävien hyönteisten suunnistamista uoman avulla.  Si-
vuojien luonnonmukaistamiseksi uomaan asetellaan  eri kokoisia kiviä  tai 

I 

	

	

puujohteita  ja  uoman kulkuun tehdään mutkia. Idealuonnos uoman luon- 
nonmukaistamisesta  on  esitetty liitteessä  1. 

I uuden 
Pienvesiympäristäjen  vaatima erityinen hoito voidaan tiealueella toteuttaa 

 hoitoluokituksen  avulla. Siltaympäristöt voidaan määrätä hoidettavak- 
si erityisalueiden hoitoluokan  E2  mukaisesti  ja rumpukohteet  luokan  Y  mu- 
kaisesti, jolloin luonnonsuojelu  on  hoitoon vaikuttavana ympäristötekijänä.  

I  Tiealueen  ulkopuolella tehtävät maisemanhoitotoimenpiteet suunnitellaan  ja  
toteutetaan yhteistyässä, metsäkeskusten, metsänhoitoyhdistysten  ja  maan- 
omistajien kanssa.  

I 
I  
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Siltapaikkaluokitus 

Siltapaikkojen merkittävyyden  arviointia  on  pyritty Tielaitoksessa yhtenäis-
tämään siltapaikkaluokituksen avulla. Siltapaikkaluokkia  on  neljä: luokka  I, 

 erittäin vaativa, luokka  Il,  vaativa, luokka  Ill,  huomattava  ja  luokka  IV,  tavalli-
nen. Siltapaikkaluokkaan vaikuttavia tekijöitä ovat  sillan  sijainti, ympäristön 
laatu maiseman  tai  kaupunkikuvan kannalta, ympäristön henkinen sisältö, 

 sillan  merkitys ympäristötekijänä  ja  ekologisiin luonnonoloihin liittyvät  asiat. 
Siltakohteista Haapuanoja  kuuluu luonnonolojen suhteen luokkaan  I  ja  muut 
siltakohteet Olkijoki, Sahaoja  ja  Pikku Martimo luokkaan  Il.  

Toimenpide-ehdotukset 

Alustavien tulosten tarkastelujen perusteella kiireellisiä toimenpiteitä ei  tulla 
 esittämään, mutta rumpuja tulevaisuudessa uusittaessa, pyritään ottamaan 

huomioon eläinten kulkumandollisuudet. Yhdelle kohteista esitetään toteu-
tettavaksi parannustoimenpiteitä siinä tapauksessa,  jos purosta  poistetaan 
muut vaellusesteet. Siltakohteista kandelle esitetään nisäkkäiden kulkumah-
dollisuuksien parantamiseen liittyviä toimenpiteitä. Kohteilla, joilla maakan-
nasten rakentaminen silta-  tai rumpuaukkoihin  ei ole mandollista, piennisäk-
käille voitaisiin rakentaa  sillan  tai  rummun yhteyteen oma tunneli tiepenke-
reen poikki.  
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lLlI1T ___________________________ 
*py  en  ljea, riUta tie rrdko lkasliikentnen vtatie 

 tien korkea penger  en  esteena höiteisille  

Taulukko  5:  Yhteenveto  ha  vaituista  ongelmista.  
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Tielaitos, tiehallinto,  tie-  ja liikennetekniikka. Tierummut vaellusesteinä,  On- 
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Www-sivuja 

Matkakertomus, Luonnonmukainen vesirakentaminen Sveitsissä  ja  Itäval-
lassa  25-31 .10.1999: http://www.vyh.fi/hoito/luomuraklsveitsi/sveitsi.htm  

Puronkunnostushanke  Koillismaalla: 
http://www.vyh.fi/hoito/luomurak/lauttao.htm  

Suullisia tiedonantoja 

Sulkava, Risto,  FM, saukkoasiantuntija. 

13 	LIITTEET 

1. Idealuonnos  uoman luonnonmukaistamiseksi  
2. Lohiojan pituusleikkaus  
3. Lohiojan poikkileikkaukset  
4. Lomavaaran lähdepuron pituusleikkaus  
5. Lomavaaran lähdepuron poikkileikkaukset  
6. Majovanojan pituusleikkaus  
7. Majovanojan poikkileikkaukset  
8. Sirkkapuron poikkileikkaukset  ja pituusleikkaus  

Pituus-  ja poikkileikkauksissa  korkeuksia ei ole sidottu valtakunnalliseen  kor-
keusjärjestelmään.  
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Lohiojan pituusleikkaus  1:25/ 1:250 



LuTE  3 (112)  

LohoJan poikkilelkkaus  15 m  rummun päästi ylävirtaan 

Lohiojan poikkilelkkaus  5 m  rummun päästä ylävirtaan 

Lohiojan poikkileikkaus  rummun pååstä ylävirtaan 



LuTE  3 (2/2) 

Lohiojan poikkileikkaus  2 m  rummun päästä alavirtaan 
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Lomavaaran lähdepuron pituusleikkaus  1:25! 1:250  



LillE  5 (1/2)  

Lomavaaran lähdepuron poikkilelkkaus  21 m  rummun päästä ylävirtaan 

Lomavaaran lähdepuron poikkileikkaus  11 m  rummun päästä ylävirtaan 

Lomavaaran lähdepuron poikkileikkaus  I m  rummun päästä ylävirtaan 



LillE  5 (2/2)  

Lomavaaran lähdepuron polkkflelkkaus  I m  rummun päästä alavirtaan 

Lomavaaran lähdepuron polkldleikkaus  Il  m  rummun päästä alavirtaan 

Lomavaaran lähdepuron poikkilelkkaus  22 m  rummun päästä alavirtaan 
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LuTE  7 (1/2)  

Majovanojan polkkileikkaus  21 m  rummun päästä ylävirtaan 

Majovanojan poikkileikkaus  11 m  rummun päästä ylävirtaan 

Majovanojan polkidleikkaus  I m  rummun päästä ylävirtaan 



LillE  7 (2/2)  

Majovanojan poikkIeikkaus  I m  rummun päästä alavirtaan 

Majovanojan poikkilelkkaus  II m  rummun päästä aavirtaan 

Majovanojan polkkllelkkaus  21 m  rummun päästä alavirtaan 



Sirkkapuron pituusleikkaus  1:25/ 1:250 

-jOrn 	 I-. 	 +lOm 

LUTE 8  

Sirkkapuron poikkileikkaus  10 m  rummun päästä alavirtaan 

Sirkkapuron poikklleikkaus  10 m  rummun päästä ylävirtaan 
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