KUIVAJOEN KUTUALUEIDEN KUNNOSTUS – VAIHE 1
Kuivaniemen Osakaskunta jätti Kuivajoen koskien kunnostushankkeen
avustushakemuksen Ely-keskukselle 29.11.2018. Hakemuksen taustana oli
aiemmin Kuivaniemen Osakaskunnan teettämä Kuivajoen
kutupaikkakartoitus 2018. Lapin ELY-keskuksen kalatalous-osasto myönsi
avustusta 17.5.2019 Kuivajoen koskien Suukoski-Pirttikoski-osuuden
kunnostamiseen (Vaihe 1). Kokonaiskustannusarvio oli 37 000 € ja
avustuksen osuus 33 300 € (enintään 90 %)
Ely:n päätös avustuksesta tuli lopulta yllättävän nopeasti toukokuussa
2019. Jotta työt saataisiin tehtyä kesällä 2019 koottiin työryhmä, jossa
olivat mukana Hilla Karppinen Iin kunnasta, Jermi Tertsunen PohjoisPohjanmaan Ely:stä, Eero Hiltunen Osuuskunta Virtatiimistä, Mauri
Huhtala Kuivajoki ry:stä, Olli Dahl Kuivaniemen Osakaskunnasta ja
Seppo Miettunen Kuivaniemen Osakaskunnasta. Työryhmän ensimmäinen
kokous pidettiin 22.5 skype-palaverina ja toinen kokous 7.6.
Merihelmessä.
Työryhmän kokouksessa 7.6 päätettiin, että kunnostushankkeen käytännön
työnjohtajana toimii Eero Hiltunen Osuuskunta Virtatiimistä. Eero
Hiltunen selvitti koskien kunnostukseen laatuvaatimuksiltaan sopivan
soran saannin ja sen hintatason. Paras tarjous saatiin Oijärven
Lamminperältä Maanrakennus Herva Ky:ltä.
Kunnostustöihin tarvittiin vesistökelpoinen kalusto ja ammattitaitoinen
kaivinkoneenkuljettaja. Lisäksi haastetta oli, että aikataulu kesälle on
kireä. Paras tarjous saatiin Maanrakennus J. Päkkilä Oy:ltä, jossa
kaivinkoneen kuljettajana oli kokenut kosken kunnostaja Mauno Päkkilä.
Kalustona oli telakaivinkone ja metsäkone soralavalla. Valittu työntekijä ja
kalusto täyttivät Ely-keskuksen vaatimukset turvallisesta koskien
kunnostamisesta.
Pääosin rannan omistajilta kysyttiin luvat tienkäyttöön, koneiden kulkuuriin ja soran varastointiin. Kaikilta osin lupia ei saatu. Osa
maanomistajista oli myös itse yhteydessä ja tarjosi mm. vaihtoehtoisia
reittejä. Maanomistajien suhtautuminen hankkeeseen oli muutenkin
pääosin positiivista.

Ailionkosken kunnostusta

Koskien kunnostustyöt aloitettiin alajuoksulta Suukoskelta ja ne etenivät
nopeasti aina Pirttikoskelle asti. Kerimönkoski jouduttiin jättämään väliin,
koska maasto- ja kulkuolosuhteiden takia siellä liikkuminen ja soran
kuljetus olisi ollut vaikeaa ja aiheuttanut lisäkustannuksia. Maanomistajien
lupia Kerimönkoskelle pääsemiseksi ei ollut. Länkinkoski-Pirttikoski
kunnostupaikoille kuljettiin Kattilankoskentien kautta ensin kuormaautolla ja jouduttiin sitten käyttämään vaihtoehtoista traktorikuljetusta,
koska tie ei kestänyt liian raskasta kalustoa. Lastauspaikan ja lopuksi
tienkin vahingot korjattiin murskeella. Kehuksenkoski kunnostettiin kahta
eri reittiä käyttäen. Ensimmäisen osan soran läjityksestä ei oltu neuvoteltu
ja se oli kipattu maanomistajan pellolle, josta sora aseteltiin koskeen
maanomistajan kauhakuormaajalla enempien vahinkojen välttämiseksi.
Työ tehtiin työnjohtajan ohjeiden mukaan. Aiheutettu vahinko pellolla
korjattiin ja konetyön osalta maanomistajan kustannuksin. Toinen osa
Kehuksenkoskeen vietiin eri tontin kautta, joten tämäkin koski tuli
kunnostettua. Sorakuormien tilaamisesta ja sijoittamisesta vastasi
työnjohtaja Eero Hiltunen.

Soran lastausta.

Hankkeen toteutuksen ajankohdalle sattunut kuiva kesäkausi helpotti
kunnostustöitä ja säästi kustannuksia, koska mm. Kuivajoen vesi oli
matalalla sekä rantojen maa- alueet ja tiet kuivia. Hankkeen
kustannusarviossa pysyttiin hyvin, koska työnjohtaja Eero Hiltunen oli
ammattitaitoinen ja kokenut vesistöjen kunnostustöiden valvoja. Lisäksi
urakoitsijat tekivät ammattitaitoista työtä. Kuivaniemen Osakaskunnan
uusi hoitokunta enimmäisessä kokouksessan 27.6.2019 valitsi jo hankkeen
suunnitteluvaiheessa mukana olleen Seppo Miettusen osakaskunnan
vastaavaksi edustajaksi hankkeeseen.

Valmis kutukuoppa

Hankkeesta tiedotettiin lehdistötiedotteella (liite), sähköposteilla ja
kirjeillä maanomistajille kesä-heinäkuussa. Elokuussa töiden alkaessa
tehtiin hankkeesta lehtijuttu paikallislehti Rantapohjaan ja kesän aikana
jaettiin tietoa mm. Kuivaniemen Osakaskunnan some-tilillä ja edelleen
Kuivaniemi facebook sivustolla.

Kuivaniemen Osakaskunnan Fb-sivu

Rantapohja-lehti

Seppo Miettunen on laatinut tämän raportin 3.9.2019 ja Kuivaniemen
Osakaskunnan hoitokunta on muotoillut tekstiä osallisia kuullen lähinnä
lupiin ja koskien kunnostuksen kulkuun liittyen niin, että siitä saisi selkeän

kuvan, mitä käytännössä on tapahtunut niiltäkin osin, missä työ ei edennyt
aivan suunnitelmien mukaisesti.
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