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TARJOUSPYYNNÖSTÄ JA TILAAMISESTA

• YLEENSÄ TARJOUSPYYNNÖT JA TILAUKSET OVAT SELKEITÄ!

• YLEISIMMIN VOI ASKARRUTTAA:
• KUKA TAI MIKÄ ORGANISAATIO ON LUVAN HAKIJA? TULISI OLLA SELVILLÄ 

VIIMEISTÄÄN ALOITUSKOKOUKSESSA -> Hakemussuunnitelman rakenne

• LUONTOSELVITYSTEN TARVE JA LAAJUUS (Elyjen vs. muiden tilaukset)

• ONKO TARVETTA ”KALATIEMITOITUKSELLE” -> mm. maastomittausten 
tarkkuus- ja laajuus, muu erityissuunnittelu

• JOSKUS MYÖS:
• SISÄLTYYKÖ AVI:n KAIKKI LISÄSELVITYSPYYNNÖT URAKKAAN

• MM. SUUNNITTELUN AIKANA ESIIN NOUSEVAT EPÄSELVYYDET KESKIVESIKORKEUDEN 
TULKINNASTA VOIVAT LISÄTÄ TYÖMÄÄRÄÄ OLEELLISESTI



TARJOUSPYYNNÖSTÄ JA TILAAMISESTA

• AINA ON HYVÄ TARKENTAA, ETTÄ:

”SUUNNITELMA TULEE LAATIA SITEN JA SILLÄ TARKKUUDELLA, ETTÄ 
SEN PERUSTEELLA KUNNOSTUS VOIDAAN KILPAILUTTAA JA SUORITTAA” 
-> vaikuttaa muun muassa:

• MASSALASKELMAT

• ULKOPUOLISEN KIVIAINEKSEN JA SORAN MÄÄRÄT KOHTEITTAIN

• TYÖN MENETTELYTAPOJEN KUVAUS (suositeltava kalusto, työjärjestys, 
kuivatyön tarve ja menettely, työn vuodenaika/virtaamatilanne…)

• TYÖAJAN ARVIOINTI

• (KULKUREITIT TYÖMAALLE, KUSTANNUSARVIO)



TARJOUSPYYNNÖSTÄ JA TILAAMISESTA

• ESISUUNNITELMA> YLEISSUUNNITELMA> TEKNINEN SUUNNITELMA> 
HAKEMUSSUUNNITELMA
• KOKONAISKUSTANNUS NOUSEE SUUNNITTELUVAIHEIDEN LISÄÄNTYESSÄ

• MIKÄLI AVI:n LUVAN TARVE ON ILMEINEN, EHKÄ KANNATTAISI AINA 
KILPAILUTTAA SUORAAN HAKEMUSSUUNNITELMANA, JOHON VOI 
TARVITTAESSA SISÄLTYÄ ALUKSI ERI VAIHTOEHTOJEN TUTKIMINEN JA VALITUN 
RATKAISUN PERUSTELEMINEN



MAASTOON! (monia tapoja, minulla näin:)
• Luonnostelu- ja muistiinpanokuviksi tilanteen mukaan kartta, ilmakuva tai 

2m:n vinovalovarjoste, vaaleiksi ja merkintäkelpoisiksi muokattuina tulosteina



MAASTOON! (monia tapoja, minulla näin:)

•Kahluukengiksi teräskärkiset turvakengät
• luonnonsoraikkojen laaduntarkistus potkimalla
• ja ihan turvallisuuden vuoksi

•Kahlailuun valkoiset hiihtosauvat 10 cm mitta-
asteikolla, helpottaa ja nopeuttaa kulkua, ja:

• Kestää pohjan rassauksen (esim lietteen tai soran 
paksuus)

• Syvyysvaihtelun, kivien kokovaihtelun ja 
virrannopeuden mittaus



<-MAASTOLUONNOS EI OIKEIN RIITÄ…

Lisäksi:
• GPS-pisteitä, joihin liitetään runsaasti:

• Valokuvia
• Videokuvaa puheen kera

• Laajoissa uomissa dronekuvaus on hyvä, 
dronen valokuvista koostettu ortoilmakuva
käyttökelpoisempi kuin video.



HYDROLOGIASTA JA VIRTAAMISTA
• MILTÄ UOMA NÄYTTÄÄ ERI VIRTAAMILLA?

• MAASTOTYÖT USEIN VAIN KERTAALLEEN JA YHDESSÄ VIRTAAMATILANTEESSA
• UOMAN SOPIVA VESITTYVÄ LEVEYS? Valuma-alueen järvisyys-%
• UOMAN RAKENNE PIENILLE VIRTAAMILLE? 
• LÖYTYYKÖ PENKOILTA SUOJAA TULVAVIRTAAMALLA?

• MYÖS PENKKAKIVET TARPEELLISIA?

• KUTUSORAIKON VEDENSYVYYS JA VIRTAUS KUTUAIKAAN
• Taimenen kutuaikaan virtaama yleensä lähellä MQ:aa?

• MIKÄ ON SORAN HUUHTOUTUMISRISKI TULVALLA?
• Yllättävän vaikeaa ennakoida!
• Virtaamayhtälöt, HEC-RAS, uoman kaltevuus, maaston havainnointi



KUNNOSTUSSUUNNITELMAN LAADINTA

• CAD – perustainen suunnittelu jo nyt - tai pian - ainoa vaihtoehto 
hakemussuunnitelmalle (?)
• Koordinaatistoon ja mittakaavaan tehty suunnitelma

• saadaan ulos mm. pinta-alat ja massat

• voidaan muuntaa tarvittaessa koneohjaustiedostoksi

• maastomittaustiedon ja MML:n aineistojen virheetön yhteensopivuus 

• Tarkka paikkatieto
• Kiinteistörajojen sijainnista

• Etäisyys muokkaustöihin

• Suostumusten yksilöinti mm. koneiden kauttakulun ja muiden vesilain edellyttämien 
käyttöoikeuksien suhteen 

• Rakenteiden sijainnista, voidaan riitatapauksissa tarkistaa.





Nykytilanne



vesitys leikkaamalla











lohkare Ø noin  60 – 100+  cm









AVI:iin lähtevä tyypillinen asiakirjakokonaisuus





HAKEMUSSUUNNITELMAN 
TYYPILLINEN SISÄLTÖ









Paikkatietotyökaluja virtavesikunnostusten suunnittelun avuksi

• Paikkatietoikkunasta www.paikkatietoikkuna.fi löydät lähes kaiken tarvittavan kunnostussuunnitelman laatimisen aloittamiseksi. Paikkatietoikkuna on kansallinen paikkatietoportaali, joka esittelee paikkatietoaineistoja ja -palveluja sekä niiden hyödyntämismahdollisuuksia. 
Karttatasot tuodaan tarjolle eri toimijoiden julkaisemien rajapintapalvelujen kautta, jolloin Paikkatietoikkunassa olevat paikkatiedot ovat yhtä ajantasaisia kuin tiedontuottajien omissa palveluissa.

• Maanmittauslaitoksen avoimista aineistoista https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/ löytyvät samat kuin Paikkatietoikkunastakin, mutta karttalehdittäin ja paikkatiedon kera ladattavina aineistoina. Sopivat CAD suunnitteluun. Tavanomaisempien aineistojen lisäksi mm. 
laserkeilausaineistot, maastotietokannat, kiinteistöjen rajaelementit.

• Hydrologiset tiedot vesistöstä: Selvitä virtaama ja vedenkorkeusvaihtelut. https://www.syke.fi/vesistomallijarjestelma,

• https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Ymparistotietojarjestelmat (Hertta, Karpalo)

• Valuma-alueen rajaustyökalu: Suomen ympäristökeskuksen kehittämän Value-työkalun avulla selvität kätevästi valuma-alueen rajat, pinta-alan ja maankäyttömuodot. http://paikkatieto.ymparisto.fi/value

• Vanhat kartat: Tutkimalla vanhoja karttoja selvität vesistön käyttöhistoriaa ja vesistöön kohdistuneita toimenpiteitä. Miltä vesistö ja sen valuma-alue näytti kartalla jopa 150 vuotta sitten? https://vanhatkartat.fi/

• Valuma-alueen kuormituslähteitä voit tarkastella Suomen ympäristökeskuksen kehittämän ja ylläpitämän hydrologisen vedenlaadun ja ravinnekuormituksen mallinnus- ja arviointijärjestelmä VEMALA ohjelmalla. Lisätietoa käyttöönotosta ari.koistinen@ymparisto.fi. Palvelun 
käyttö on maksullista. ’

• Koekalastusrekisteristä selvität vesistössä tehdyt kalastoseurannat ja mahdolliset tulokset. Koekalastusrekisterin käyttämiseksi tarvitset tunnukset. Lisätietoa https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/osallistu-kalatutkimukseen/koekalastusrekisteri/

• Kulttuuriympäristön palveluikkuna on Museoviraston ylläpitämä palvelu, joka sisältää viraston arkistoon, rekistereihin ja kokoelmiin tallennettua tietoa arkeologisesta kulttuuriperinnöstä ja rakennetuista kulttuuriympäristöistä. https://www.kyppi.fi/

• Maakuntamuseot tai Museovirasto: Rakennettu kulttuuriympäristö ja maalla sijaitseva arkeologinen kulttuuriperintö ja maisema-asiat: 

• Museovirasto: Vedenalainen kulttuuriperintö.

• Museovirasto on laatinut ohjeen kulttuuriperinnön huomioimisesta virtavesien, kosteikkojen ja ranta-alueiden kunnostushankkeissa. Ohjeen löydät museoviraston sivuilta. www.museovirasto.fi

• Maakuntien ja kuntien kaavoitussivuilta löytyvät tiedot maan- ja vesienkäytön tavoitteista ja varauksista. Maakuntakaava > yleiskaava > asemakaava.

• Suojelualueet, pohjavesialueet ja muut huomioitavat rajaukset löytyvät Paikkatietoikkunasta sekä selattavina ja CAD suunnitteluun ladattavina aineistoina myös https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Ymparistotietojarjestelmat

• Havainnot arvokkaasta ja suunnittelussa huomioitavasta lajistosta https://laji.fi/ Uhanalaisimpien lajien paikkatietoja ei välttämättä esillä, mutta rekisteröitymällä voi tehdä tiedustelun. Lajihavainnot eivät ole kattavia eikä rekisterin selvitys poista tarvetta hankekohtaiselle 
luontoselvitykselle.
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MITEN VIRTAVESIEMME 
MONIMUOTOISUUS 

HUOMIOIDAAN 
KUNNOSTUKSISSA?


