
Case- Hupisaarten purojen 

kunnostaminen 



HUPISAARTEN KAUPUNGINPUISTO

Hupisaaret on ollut Oulun tärkein 

kaupunginpuisto – "kaupungin vihreä 

sydän ja Oulujoen suiston helmi” jo 1850 

lähtien.

Alueella toimi yliopiston kasvitieteellinen 

puutarha 1960 - 1983.

Alueella risteilee noin 2 km pieniä puroja, 

jotka saavat vetensä Oulujoesta 

Lasaretinväylän säännöstelypadon kautta. 

Alueen toimintoja ovat mm. Pohjois-

Pohjanmaan museo, Taidemuseo, 

kuntoutus- ja konferenssitila Lasaretti, 

Kiikkusaaren kahvila ja keskusleikkipuisto. 

Alueen läpi kulkee yksi  Oulun 

pääpyöräreiteistä.



HUPISAARTEN PUROJEN KUNNOSTAMINEN –

HANKKEEN TAVOITTEET

1. Kunnostaa pienillä, ympäristöä mahdollisimman vähän 

muuttavilla toimenpiteillä Hupisaarten puroja vaelluskaloille 

soveltuviksi

2. Palauttaa puroihin luonnonvaraisesti lisääntyvät vaelluskalakannat, 

ensisijaisesti meritaimen

3. Parantaa Hupisaarten alueen maisemallista arvoa

4. Kalataloudellinen tutkimus ja seuranta useamman vuoden ajan 

kunnostuksen jälkeen



Hankkeen osapuolet:

projektin johto, luvat, rahoitus, 

suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen

suunnittelu yhteistyössä kaupungin kanssa, 

rahoitus, valvonta

purojen ympärivuotinen vesitys

purojen kunnostuksen tekninen suunnittelu

maisemasuunnittelu

kalataloudellinen tutkimus ja seuranta

rakentaminen



TOIMENPITEET JA AIKATAULU





TEKNISTÄ SUUNNITTELUA



Käytännön kunnostustyöt puroilla aloitettiin lokakuussa 2017. Purojen kunnostaminen tehtiin 

kuivatyönä sulkemalla säännöstelypato, jonka kautta puroihin juoksutetaan vettä. 

KUNNOSTUSTOIMENPITEITÄ



Kiveäminen ja kynnysten tekeminen

Kiveämisellä lisätään veden syvyyden ja virtausnopeuden vaihtelua 

uomassa. Kiveäminen monipuolistaa eliöiden elinympäristöjä, tuo 

levähdys- ja suojapaikkoja kaloille sekä pidättää mm. kariketta 

parantaen siten kalojen ja pohjaeläinten elinoloja. 

Kivet mahdollistavat sammaleiden kiinnittymisen, sekä edistävät 

talvella jään muodostumista.

Kiveämisessä käytettiin n.  20–100 senttimetrin kiviä, joita aseteltiin 

uomaan yksittäin ja ryhminä. Joissain paikoissa rantojen syöpymistä 

estettiin kiveämällä niitä.

Pohjapatoja ja -kynnyksiä tehtiin kaivinkoneella kivestä, sorasta, 

jolloin ne muistuttavat luonnonkoskea tai virtapaikkaa. 

Kynnysten avulla nostetaan uoman vedenkorkeutta, ne pidättävät 

kiintoainetta ja ehkäisevät sortumia.



Hanketta varten teetätettiin kaivinkoneeseen seulakauha, jolla saatiin seulottua 

hyödynnettävä kiviaines kapeissa purouomissa talteen paikanpäällä. 



Kokonaan umpeenkasvanut uoma kaivettu auki. Eloperäinen aines poistettu seulakauhalla ja 

paikalta löytynyt kiviaines aseteltu pohjalle.  



Syvänteiden kaivaminen

Syvänteet ovat kaloille tärkeitä paikkoja talvella, jolloin puroissa voi olla 
jäätymisen takia vähän vettä sekä suoja- ja levähdyspaikkoja. 

Syvänteitä kaivettiin luonnostaan leveisiin osin umpeenkasvaneisiin 
kohtiin puroissa. 

Talvehtimissyvänteiden syvyys vaihteli paikan mukaan n. 40–100 cm:n. 



Kaloja varten kaivettiin talvehtimisalueita (vesisyvyys 40-100 cm). 

Kuvassa umpeenkasvanut leveä kohta purossa ennen töiden aloittamista. 



Talvehtimissyvänne eloperäisen aineksen poiston ja kivien paikalla seulonnan jälkeen. 

Kivet ja karkea sora on seulottu paikanpäällä hyödynnettäväksi.



Eloperäisen aineksen poisto uoman pohjalta ja kiviaineksen talteenotto. Kaivusyvyys n. 0,5- 0,7 m.



Sama uoma kaivettuna auki. Puroissa ei ole luontaista keväthuuhtelua, joka veisi eloperäistä ainesta 

pois



Eloperäisen aineksen poistoa testattiin kapeasta kivisestä uomasta imuautolla. 



Valmis loivennettu ja kynnystetty purouoma ennen vesitystä. 



Uoman yläosassa n. metrin paksuinen suojeltu betoninen patorakennelma, johon lävistettiin 

timanttisahauksella kalojen liikkumista varten reikä.



Kutusoraikoita tehtiin alueille, joissa on suuri virtausnopeus. Se mahdollistaa 

soraikon puhtaana pysymisen ja hapekkaan veden vaihtuvuuden. 

Kutusorakoiden tulee olla sellaisia, etteivät ne jää missään olosuhteissa kuiville 

eivätkä pääse jäätymään pohjaa myöten. 

Veden syvyys kutusoraikoiden kohdalla on noin 15-50 cm. 

Käytettävä sora oli raekooltaan 30-60 mm luonnonsoraa. 

Sora levitettiin talkootyönä useamman neliön kokoisille alueille, noin 

10–30 cm paksuisena kerroksena.

Kutusorakoiden rakentaminen



Purokunnostustalkoita tehtiin kesällä 2018 ja 2019. Talkoisiin osallistui kerrallaan n. 10-30 

asiasta kiinnostunutta kaupunkilaista. 



Valmista kutusoraikkoa talkoiden jäljiltä. Materiaali seulottua luonnonsoraa halk. 30-60 mm.



HANKKEEN KUSTANNUKSET



Puroihin istutettiin syksyllä 2018 10 emotaimenparia. 

Lisäksi merestä nousseista taimenista ja lohista tehtiin havaintoja 

syksyn aikana. 

Kesällä 2019 purot sähkökoekalastettiin ja alueelta löytyi satoja 

taimenen poikasia. Myös siian ja lohen poikasia tavattiin. 

Syksyllä 2019 tehtiin LUKE:n toimesta lisää taimenen emokalaistutuksia.

Purojen vesimäärän lisääntyminen ja ympärivuotinen vesitys on saanut 

paljon positiivista palautetta.

Puroissa olevat kalat ovat herättäneet kovasti kiinnostusta ja 

kunnostushanke on tuonut paljon positiivista näkyvyyttä

PUROKUNNOSTUSTEN TULOKSET ?

ONNISTUTTIINKO ?



Kudulle valmistautuvia emotaimenia Hupisaarten puroissa syksyllä 2018. (Kuva: Sami Säily)



ONNISTUMISEN AVAIMET TÄSSÄ HANKKEESSA

Taustalla kattava asiantuntijajoukko, joka koostui eri alojen osaajista

Toteutus kaupungin omana työnä (tuntiveloitusperusteinen työ), vaikeasti 

urakoitettava hanke

Tiivis yhteistyö koko rakentamisen ajan (WhatsApp-ryhmä, jonka avulla kaikki 

tahot pysyivät ajan tasalla, mitä on meneillään; nopeutti hankkeen viemistä 

eteenpäin)

.

JATKOSSA
Kalojen seuranta jatkuu erillisellä 5- vuotisella tutkimushankkeella.

Purojen kunnon seuranta  jatkuvaa

Kutusorakoiden puhdistusta vuosittain, turvataan kalojen lisääntyminen

HUBI-hanke https://www.luke.fi/projektit/hubi/

https://www.luke.fi/projektit/hubi/

