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Taustaa

• Teiden rakentamisen yhteydessä ympäristön ja samalla vesistöjen 

monimuotoisuus on heikentynyt 

• Vesistönylitysten rakentamisessa on syntynyt vesieliöstölle runsaasti 

vaellusesteitä

• Suomen tieverkostossa karkeasti n. 120 000 vesistöylitystä, joista siltoja n. 

25 000 ja rumpuja n. 90 000 - 95 000 

• Rummuista jopa kolmasosan arvioidaan aiheuttavan täydellisen tai joka toisen 

ajoittaisen/osittaisen liikkumisesteen kaloille sekä muille vesieliöille ja 

maaeläimille

• Jopa 100 000 km virtavesiä esteiden takana

• Virtavesien esteettömyys kuuluu kaikille vesieliöille sekä vesienhoidon 

vaatimuksiin

• Vesilain (587/2011) mukaan esteellinen tierumpu on laiton, eikä 

vesistöylitys saa aiheuttaa vahinkoa luonnolle, sen toiminnalle, 

kalastukselle tai kalakannoille eikä vaarantaa purouoman tai noron 

luonnontilaa. Vesienhoitolaki (1299/2004), EU:n vesipuitedirektiivi 

(60/2000), kansallinen kalatiestrategia (3/2012), valtakunnallinen vesien 

kunnostusstrategia (9/2013), pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategia 

(27/2015), kalastuslaki (379/2015) sekä Oulujoen-Iijoen 

vesienhoitosuunnitelma ja sen toimenpideohjelma, Iijoen vesistövisio sekä 

Rinteen (nykyisin Marinin) hallitusohjelma tavoittelevat vesien hyvää 

ekologista tilaa, vaellusesteiden poistamista sekä kalojen luontaisen 

elinkierron palauttamista. Yksityistieasetuksen (1069/2018) 3 §:n mukaan, 

tienpidon valtionavustuksissa on erityisesti huomioitava vesistöjen 

ylitysrakenteiden korjaaminen, kun niillä turvataan vaelluskalojen kulku. 



RUMPUJEN ESTEELLISYYTTÄ AIHEUTTAVAT 

USEIMMITEN

• Rummun alapuolinen putous vesipintaan (jo 

10 cm pudotus estää useimpien kalalajien 

nousun)

• Rummun alapuolinen putous uoman pohjaan 

(yli 2 cm pudotus estää mm. simpukoiden 

liikkumisen)

• Veden vähyys rummun sisällä (alle 20 cm)

• Liian suuri virtausnopeus rakenteen sisällä 

(yli 40 cm/s). Jo yli 20 cm/s voi estää 

pohjaeläinten kulkemisen.

• Putken suuaukon ja lähestymisalueen 

tukkoisuus ja mataluus

• Rakenteen painuminen ja rikkoutuminen

• Rumpuputken pituus ja liian pieni 

aukkomitoitus



Täydelliset esteet

Ajoittaiset / Osittaiset esteet

Kuva: Esteet Pois!

Ajoittaiset esteet estävät lajien kulun rakenteen läpi ali- tai ylivesiaikaan 

Osittaiset esteet estävät tiettyjen lajien tai kokoluokkien liikkumisen

Kuva: Esteet Pois!



Taustaa

• Luonnonvaraisten vaelluskalakantojen elvyttämisen 

perusedellytys on, että vaelluskalojen kaikki elinkierron 

vaiheet voivat toteutua

• Edellyttää toimivia vaellusyhteyksiä lisääntymis-, 

syönnös- ja talvehtimisalueiden välillä. 

• Alueet voivat olla hyvinkin etäällä toisistaan ja 

vaellusreitti useamman vesistörummun vaikeuttama tai 

katkaisema

• Metsähallituksen Eräpalveluiden Esteet Pois -projektien sarja 

on ryhtynyt kehittämään ja toimeenpanemaan lain vaatimia 

sekä vesiluontoystävällisiä toimintamalleja tierakentamiseen 

sekä lisäämään koko metsäsektorin sekä virtavesikunnostajien 

ymmärrystä rumpujen ympäristöongelmasta sekä osaamista 

oikeaoppisesta ylitysrakentamisesta ja ongelmien 

korjaamisesta

• Valvonta- ja rahoitusviranomaiset kuten ELY-keskukset 

vaativat tierakentamista, metsäteidenperusparannuksia ja 

hankkeiden arviointia sekä luvitusta koskevissa 

lausunnoissaan, että rummut eivät aiheuta kulkuesteitä 

vesieliöille

Ennen Jälkeen

Kuva: Esteet Pois!Kuva: Esteet Pois!



Esteet Pois II -projekti

2019-2020 

Edellinen Esteet Pois! –projekti 

inventoi ja kunnosti kohteita pääosin 

miestyönä. Nyt asialla ovat koneet.



Esteet Pois II
15.5.2019 — 30.6.2020 

Pohjois-Pohjanmaalla Iijoen vesistöalueella pääosin Koillismaalla, 
Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kunnissa

Tavoitteet

1. Kansallisen ekologisen rumpuohjeistuksen loppuun 

saattaminen

2. Ohjeen testaaminen käytännössä Metsätalous Oy:n 

Koillismaan metsätiimin alueella sekä yksityisteillä 

tien perusparannuskohteilla 

3. Inventoitujen (2016-18) kohteiden päivittämisen 

ohjaus Metsähallituksen ja Metsäkeskuksen 

paikkatietoaineistoihin

4. Inventoinneissa (2016-2018) valittujen 

vaellusesteiden korjaaminen konetyönä. 

Koneellisten korjausmenetelmien kehittäminen ja 

kustannustiedon kerääminen.

5. Valtakunnallisen vaellusestehankkeen valmistelu

Kokonaisbudjetti 93 000 €, joka koostui Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskuksen vesienhoidon edistämiseen tarkoitetusta avustuksesta 

(64 000 €) ja Metsähallituksen omarahoituksesta (29 000 €). 



Tulokset
• Parannettiin purojen tilaa poistamalla nousuesteitä ja 

kunnostamalla puroja → myönteinen vaikutus kala- ja 

rapukantoihin ja muiden maa- ja vesieliöiden 

vapaaseen liikkumiseen.

• Lisättiin vesieliöiden luontaisen lisääntymisen ja 

elinkierron mahdollisuuksia, parannettiin 

monimuotoisuutta ja monien uhanlaisten 

virtavesilajien elinvoimaisuutta.

• Kunnostettiin 27 vaellusesteenä ollutta vesistörumpua 

ja palautettu vaellusreittiä virtavesieliöille 93 

kilometriä.

• Lisättiin vaelluskalojen lisääntymis- ja poikasalueita 

sekä puuainesta lähes kaikilla kunnostetuilla 

vesistöylityspaikoilla.

• Kehitettiin koneellisia kunnostusmenetelmiä 

vesistörummuille, joita ei ole välttämätön vaihtaa 

sekä innovoitiin ja testattiin rumpuun asennettavia 

virtaustelineen prototyyppejä (2 kpl).

• Kerättiin koneellisten kunnostusten kustannustietoja, 

keskimäärin esteen poiston ja sen yhteydessä 

tehtyjen lisääntymis- ja poikasalueiden 

yhteiskustannukset olivat 1068 €.

• Järjestettiin esteellisen vesistörummun 

kunnostusnäytös Taivalkosken Porrasojalla.

• Järjestettiin rumpu- ja purokunnostustalkoot, johon 

osallistui 21 henkilöä.



Tulokset

• Inventoitiin 33 vesistöylitystä sekä uudelleen inventoitiin kunnostetut 

vesistörummut. Inventoitiin myös yksi puro.

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

inventoimat ja kunnostamat kohteet vietiin ja päivitettiin Metsähallituksen ja 

Metsäkeskuksen paikkatietoaineistoihin. 

• Projektia, rumpuohjeiston luonnosversiota ja valmistelussa olevaa jatkohanketta 

esiteltiin erilaisissa tilaisuuksissa ja metsäretkillä vähintään 50 kuulijalle.

• Tiedotettu ja viestitty lukuisissa lehtijutuissa, julkaistu päivityksiä sosiaalisen 

median kanavissa sekä Ulkoruokinnassa-podcast yhteistyössä Luontopalveluiden 

kanssa. 

• Lisättiin tie- ja metsäsektorin tietoisuutta sekä osaamista 

vesistöylitysrakenteiden oikeaoppisista toimintatavoista.

• Päivitettiin ja viimeisteltiin valtakunnallinen rumpuohjeistoa useiden eri 

organisaatioiden kanssa.

• Huolehdittiin tiehankkeeseen soveltuvista taloudellisesti ja ekologisesti 

kannattavista esteidenpoistovaihtoehdoista sekä kunnostamistapojen 

ohjeistamisesta.

• Selvitettiin esteenpoistomenetelmien tukikelpoisuutta

• Valmisteltiin osittain valtakunnallinen Esteet Pois III -hanke, josta lähetettiin 

rahoitushakemus rahoittajalle.

• Tehtiin vesistörummun kunnostamisopas



Rumpuohjeiston loppuun saattaminen ja testaaminen

• Valtaosa metsätaloustoimijoista käyttää Metsäteho Oy:n 

metsätieohjeistusta

• Metsätieohjeisto vuodelta 2001, vanhentunut

• Uusiminen vireillä, mutta ei ole edennyt suunnitellusti

• Esteet Pois! –hanke luonnosteli rumpuohjeen, jota Esteet Pois II 

viimeisteli ja testasi

• Testattiin 4 rummun asennuksessa

• Ohje toimii mutta puutteita

• Tekstin etusijalla vaellusesteiden poisto mutta asennusmenetelmät 

olivat puutteellisia

• Yhteistyössä Metsähallituksen Eräpalvelut, Metsätalous Oy ja Luontopalvelut 

sekä Metsäteho Oy, ViaCon Oy, Metsäkeskus ja ELY

Rummun asentamisessa on tärkeää, että rumpu upotetaan uoman pohjan 

alapuolelle, sen mitoitus on riittävä sekä asennuskulma alle 0,5 %. Riittävän 

upotuksen ansiosta myös rummun pohja alkaa täyttyä luonnonmukaisella puron 

pohjamateriaalilla.





Inventoitujen kohteiden 

päivittämisen ohjaus

• Paikkatietoaineisto vietiin Metsähallituksen Sakti ja Silvia –

paikkatietojärjestelmiin.

• Aineistossa 653 vesistöylitystä, joista joista 165 täydellistä 

ja 142 ajoittaista/osittaista estettä 

• Nähtävillä myös Locus Map –sovelluksessa (Metsätalous Oy:n 

urakoitsijoiden käytössä)

• Uusia inventointeja kertyi maastokaudella 33 kpl

• Päivitetty aineisto toimitettiin myös Metsäkeskukselle ja 

aineisto saatiin avattua heidän järjestelmissään



Vaellusesteiden 

korjaaminen

• Projektin aikana kunnostettiin 27 esteellistä vesistörumpua

• Palauttivat 93 kilometriä virtavesiä ja niiden yläpuolisia järviä 

eliöiden käyttöön

• Lähes kaikille kohteille lisättiin myös kutupaikkoja, 

poikaskivikoita ja puuainesta

• Metsähallituksen teillä 18 kpl, yksityisteillä 7 kpl, osakkuusteillä 

1 kpl ja Liikenneviraston teillä 1 kpl. 



• Kunnostuksista 22 kpl konetyönä, lihasvoimin 5 kpl

• Hanketoimiin osallistui 6 eri kaivinkonekuskia

• Rakenteiden pysyvyyttä seurataan tulevina vuosina ja kohteita 
hyödynnetään maastoretkien kohteina

• Talkoot Vittuojalla 21 henkilön porukalla

• Oulun kaupungin nuorten työpaja, Metsähallitus ERÄ ja LP ja ELY-
keskus

• Erittäin tykätty ja toivottiin lisää

• Konekunnostusten kustannukset olivat keskimäärin 1068 €.

• Vaihteluväli 294 – 2230 €

• Konetyöaika oli keskimäärin 6 tuntia 

• Vaihteluväli 1-16 h

• Kiviainesta käytettiin keskimäärin 35 tonnia (21 kuutiota)

• Vaihteluväli 3-85 tonnia (2-51 m³)

Vaellusesteiden 

korjaaminen

Lähtötilanne Puusuisteinen kynnys

Tiivistys suodatinkankaalla Kiviaineksen lisäys ja rummun kiveäminen



Kynnystäminen

• Kynnyksissä käytetään mahdollisimman monirakeista 

kiviainesta, runkona suuria tukikiviä ja tiivisteenä 

pientä kiveä ja soraa (ei kutusoraa). 

• Herkästi syöpyvässä maaperässä vesi alkaa helposti 

virrata kynnyksen alta tai ohi, joten tiivistäminen voi 

olla tarpeen kuntalla tai suodatinkankaalla.

• Puusuisteisia kynnyksiä tehtäessä rakenne kaivetaan 

kiinteään pohjaan asti ja tiivistetään suodatinkankaalla 

tai muulla vastaavalla ja lisätään runsaasti kiviä

• Kynnystäminen käsin on työlästä

• Kaivinkoneen käyttö on suositeltavaa aina kun se on 

mahdollista 

• Kiviainesta keskimäärin 35 tonnia (n. 21 m³).



Kutusoraikkojen 

lisäys esteen 

poiston 

yhteydessä

• Kustannustehokasta

• Kutusora ei kuitenkaan ole hyvä 

tiivisteaine kynnysten teossa. 

• Kynnyksiin käytettävä muuta 

materiaalia

• Käytä kynnyksissä 

monirakeista kiviainesta, 

tiivistämiseen voi käyttää 

hieman mursketta 

(korkeintaan 20 % käytetystä 

materiaalista)

• Kutusoraikkoja kannattaa tehdä 

valmiiden kynnysten niskoille 

resurssien mukaan

• Keskityttävä ensisijaisesti 

kuitenkin kynnysrakenteiden 

tekoon ja niiden kestävyyteen



Liian voimakkaan virrannopeuden hidastaminen virtaustelineellä

Teetätetty Koillismaan Metallipaja Oy:llä, hinta = 1470 €

Toimivuutta testataan tulevina vuosina

Jaettu kahteen osaan, jotka yhdistetään rummussa



Rumpukunnostusten 

esteellisyysaste ennen ja jälkeen 

kunnostuksen sekä esteen 

yläpuolelle vapautunut uoman 

pituus

Puro Kunta
Esteellisyysaste 

ennen

Esteellisyysaste 

jälkeen

Esteen 

yläpuolelle 

vapautunut 

uoman pituus 

(m)

Iso-Partasenoja Pudasjärvi Täydellinen Ei 3719

Lianoja Pudasjärvi Täydellinen Ei 8531

Mämmioja Pudasjärvi Ajoittainen Ei 1531

Ruuhenoja Pudasjärvi Ajoittainen Ajoittainen 766

Syväoja Pudasjärvi Ajoittainen Ei 2625

Teerioja Pudasjärvi Ajoittainen Ei 1531

Sotioja Pudasjärvi Täydellinen Osittainen 4375

Nimetön Ahvenjärvestä Pudasjärvi Täydellinen Ei 1756

Pikku-Partasenoja1 Pudasjärvi Osittainen Ei 6453

Pikku-Partasenoja2 Pudasjärvi Täydellinen Ei 2516

Pikku-Partasenoja3 Taivalkoski Täydellinen Ei 875

Hämeenoja Taivalkoski Ajoittainen Ei 1531

Itkunoja Taivalkoski Täydellinen Ajoittainen 1422

Karhuoja Taivalkoski Ajoittainen Ei 11156

Kylmäluomanoja Taivalkoski Täydellinen Ei 5141

Lasasenoja Taivalkoski Ajoittainen Ei 2188

Lohioja Taivalkoski Täydellinen Ei 3828

Mätäsoja Taivalkoski Osittainen Ei 5688

Pikkuoja Taivalkoski Täydellinen Ajoittainen 547

Porrasoja Taivalkoski Täydellinen Ei 5031

Raappananoja1 Taivalkoski Täydellinen Ei 1969

Raappananoja2 Taivalkoski Täydellinen Ei 1094

Lomaojan sivuhaara Taivalkoski Ajoittainen Ei 3590

Vittuoja Taivalkoski Täydellinen Ei 3391

Ulkupuro Kuusamo Täydellinen Ei 9166

Nimetön Vaarainlammista Kuusamo Ajoittainen Ei 677

Kivekäspuro (Puolanka) Täydellinen Ajoittainen 1696

tukoksen poisto 

ohikulkumatkalla
Yhteensä 92 791



Toimenpiteiden Kemera-tukikelpoisuus

• Vesistöylitysrakenteen kunnostaminen sen alapuolista 

uomaa kynnystämällä ja sisään asennettavalla 

virtaustelineellä ovat Kemera-tukikelpoisia toimenpiteitä 

• Toimenpiteen toteuttamiseen saa antaa myös esimerkiksi 

ELY:n osittain rahoittaman hankkeen asiantuntija-

avustusta (lasketaan viranomaisneuvonnaksi)

• Jos Kemeralla rahoitettavan metsätien 

perusparannukseen sisältyy sillan (ø ≥ 2 m) korjaamista, 

suunnittelutyötä ja tarvikekustannuksia, voidaan 

myönnettävän tuen määrää korottaa 10 % ja työ sisältyisi 

tien perusparannushankkeeseen

• Ei saa saada muuta julkista rahoitusta



Viestintä, tiedottaminen ja julkaisut
• 13.6.2019 Rumpuinventointikoulutus Viitasaarel la Metsähall ituksen toimijoil le (n. 30 hlöä).

• 20.6.2019 Koulutuspäivä Metsäkeskuksen toimihenkilöil le.

• 29.8.2019 Metsähall itus Instagram, n. 4000 seuraajaa, postauksessa 122 tykkäystä

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

• 29.8.2019 Eräluvat Instagram, postauksessa 40 tykkäystä

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

• 9.10.2019 Metsäkeskuksen silta -ja rumpuretki, Pudasjärvi. Linja -autossa t iedottamista hankkeesta, kertomista jatkohankkeesta, t oimittajan haastattelu, rummunasennusohjeen jakaminen ja 
pyyntö retken järjestäjiltä jakaa ohjetta ja esteell isyys asiaa myös seuraavalla retkellä. Osal l istujia noin 30 henkilöä, l is äksi materiaal ia jaettiin muiden paikkakuntien maastoretkil lä.

• 11.10.2019 Metsähall itus Instagram. 4814 seuraajaa, postauksessa 183 tykkäystä.

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

• 11.10.2019 Eräluvat Instagram. 1837 seuraajaa, postauksessa 138 tykkäystä.

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

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

• https://www.instagram.com/p/B3eVAn2B1SY/?utm_source=ig_web_copy_l ink

• 11.10.2019 Luontopalvelujen Instagram Luontoon.fi, 71 800 seuraajaa, postauksessa 2705 tykkäystä, 22 kommenttia.

• https://www.instagram.com/p/B3eXF8jlVjH/?utm_source=ig_web_copy_l ink

• 11.10. 2019 Suomen kansal l ispuistot -Facebook. 41 712 seuraajaa, postauksessa 365 tykkäystä, 7 jakoa ja 8 kommenttia.

• https://www.facebook.com/suomenkansal l ispuistot/posts/10157821018328912

• 30.10.2019 Koil l issanomat. Koil l ismaalta laskettu 620 rumpua, joista puolet esteenä kalojen vaelluksel le - hankkeella kunnostett iin kaksi rumpua Kuusamossa.

• https://www.koil l issanomat.fi/koil l ismaalta -laskettu-620-rumpua-joista-puolet-es/485652

• 2.11.2019 Porrasojan kunnostusnäytös (sadat sähköpostiviestit  283 + n. 120 ja Facebookissa jakaminen). Näytöksessä 7 henkilöä .

• 3.11.2019 Ulkoruokinnassa-podcast. Vittuojal la puroa kunnostamassa. Spotify, Soundcloud, Listen Notes, Apple Podcast, ainakin 200 kuuntelukertaa.

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

• Soundcloud: https://soundcloud.com/user-165215450/vittuojal la-puroa-kunnostamassa

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

• Listen Notes: https://www.listennotes.com/podcasts/ulkoruokinnassa/vittuojal la -puroa-OUymIA08kf_/

• 11.11.2019 I ijokiseutu. Vesilaki koskee teiden korjauksia - vaellusesteisi in havahduttu vasta valt ion metsiä koskeneen hankkeen jälkeen

• https://www.iijokiseutu.fi/uut iset/vesilaki -koskee-teiden-korjauksia --vaellusesteisi in -havahduttu-vasta-valt ion-metsia -koskeneen-hankkeen-jalkeen-6.705.3677452.1917c9b4c8

• 2020 Jokijärven Avviisi. Esteet Pois Vittuojal la. 21. vsk. Jokijärven kyläseura. 20 000 painosta.

• https://asiakas.kotisivukone.com/files/joki jarvi.palvelee.f i/Jokijarven_Avvi isi_n2020.pdf

https://www.instagram.com/p/B1vJ7ouh0qH/
https://www.instagram.com/p/B1vqOEUF7g-/
https://www.instagram.com/p/B3euM-JBaGa/
https://www.instagram.com/p/B3eY4y3luRD/
https://www.instagram.com/p/B3eVAn2B1SY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B3eXF8jlVjH/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/suomenkansallispuistot/posts/10157821018328912
https://www.koillissanomat.fi/koillismaalta-laskettu-620-rumpua-joista-puolet-es/485652
https://open.spotify.com/episode/2ZY6e3ErwUQ3wYRDAveKYo
https://soundcloud.com/user-165215450/vittuojalla-puroa-kunnostamassa
https://podcasts.apple.com/fi/podcast/ulkoruokinnassa/id1486329405
https://www.listennotes.com/podcasts/ulkoruokinnassa/vittuojalla-puroa-OUymIA08kf_/
https://www.iijokiseutu.fi/uutiset/vesilaki-koskee-teiden-korjauksia--vaellusesteisiin-havahduttu-vasta-valtion-metsia-koskeneen-hankkeen-jalkeen-6.705.3677452.1917c9b4c8
https://asiakas.kotisivukone.com/files/jokijarvi.palvelee.fi/Jokijarven_Avviisi_n2020.pdf


Esteet Pois III

2020-2022

Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi, myös Valtakunnallinen osuus



Valtakunnallisen vaellusestehankkeen valmistelu

• Esteet Pois III -jatkohanke

• Valtion ja yksityismailla

• Osa toimenpiteistä maakunnallisia, osa valtakunnallisia

• Vastuuorganisaationa Metsähallituksen Eräpalvelut

• Osatoteuttajina SMK, SYKE sekä Metsähallitus Luontopalvelut 

• Tärkeimmät yhteistyökumppanit Metsätalous Oy, Metsäteho Oy ja OTSO Metsäpalvelut Oy, metsänhoitoyhdistykset 

sekä kunnostusverkostot ja luonnonsuojelujärjestöt. 

• Budjetti 430 280 €

• Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen on haettu EU:n maaseuturahaston rahoi-

tusta. Hankkeen suunniteltu toteutusajankohta on 2020-2022. Rahoitushakemus lähetetty rahoittajalle 31.3.2020.

• Päätös kesäkuun aikana



Esteet Pois III –jatkohankkeet tavoitteet

• Metsä- ja tiesektorin osaaminen vesiluontoystävällisten ja lainmukaisten ylitysratkaisujen 

toteuttamisessa paranee ja osaaminen jalostuu.

• Tierakentamisessa huomioidaan paremmin kalojen ja muiden vesieliöiden kulku, jolloin 

vesieliöiden elinympäristöt säilyvät ja niille vapautuu lisää elintilaa.

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

toteutusosaamisen riittäessä lakien ja rahoituksen sekä vesistöjen vaatimalla tasolla

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

muiden vesieliöiden tila paranee ja ympäristön monimuotoisuus säilyy.

• Kaikilla osapuolilla on käytössään paikkatieto, kun eri organisaatioiden käyttöön 

suunnitellaan yhteinen rumpuaineistojen tallennuspaikka ja riskikohteista saadaan 

tarkentavaa tietoa jatkossa.

• Vesistöylitysten riittävä huomiointi ja ongelmat ymmärretään kokonaisvaltaisemmin ja 

tietoisuus lisääntyy myös suuren yleisön keskuudessa.



Kustannusyksikkö
Kaikki

kustannukset
ERÄ SYKE Metsäkeskus LP

Projektipäällikkö 112 000 112 000

Koulutus ja neuvonta 50 000 16 667 16 667 16 666

Paikkatietoanalyysit, 

tallennuspaikan 

suunnittelu ja 

sijaintitiedon 

kerääminen

135 000 42 500 50 000 42 500

Selvitykset ja 

seurannat
45 000 45 000

Tiedotus ja viestintä 5000 1667 1667 1666

Flat rate 24 % 83 280 41 480 22 800 14 600 4400

Yhteensä 430 280 214 314 117 800 75 434 22 732
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