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§ eläkeläinen, Jyväskylä

§ kalabiologina K-Suomen vesipiirissä
->ely-keskuksessa 1978 – 2016

§ osallistunut yli 200 koski- ja 15 
kalatiekohteen kunnostussuunnitteluun  
ja niiden toteutukseen

§ kirjoittanut virtavesikunnosta 
käsittelevän käsikirjan ja teiden 
ylitysrakenteita käsittelevän 
pilottitutkimuksenAnssi  Eloranta



Virtavesieliöstön  peruselementti

§ riittävä ja laadukas vesi

§ lisääntymispaikat

§ suojapaikat (pedot, lajitoverit)

§ ravinto

mitä monipuolisempi  kombinaatio,
sitä enemmän ”lokeroita” ja
sitä monimuotoisempi lajisto



Summakoski (Saarijärvi)

Simunankoski (Laukaa)



S. Yli-LonttinenKomujoki (Viitasaari)



Virtavesikunnostuksen tavoite

§ kunnostuskohteen alkuperäisen  rakenteen ja 
toiminnan tavoittelu

§ ratkaisut soveltuvat koko vuoden olosuhteisiin ja 
erityisesti avainlajien kaikille ikäryhmille

§ toimenpiteiden suhde toisiinsa (kutuypesä -> 
suojapaikat)

§ tarve muuttuu iän myötä

§ valokuvaa, tutkiskele ja snorklaa luonnonkoskea –
opettaa paljon



Kiveämistä tarvitaan:

• suojapaikoiksi
• lisääntymisalueilla
• pohjakynnyksissä
• veden ohjauksessa
• maisemaelementteinä
• tukirakenteissa
• reimarikiviksi



Vältettäviä kiveämistapoja:

• kaavamainen, tasavälinen ja –korkuinen

• tiheä, koko vesialan täyttävä ja veden 
pinnalle ulottuva kiveys

• kallion päälle kiveäminen

• pintaan ulottuvia, teräväkulmaisia, 
epävakaita ja tornimaisia kiveyksiä

• sammalkivien turha siirtely ja kuiville nosto



Kiveämisen perusta: Reviirikäyttäytyminen 

(Kalleberg 1958)



Kiven laatu ja muoto:

• paikallinen

• kiviaidat, tienvarret ja 
peltorauniot

• kulmikkaat

• ei terävät, ampukiviä vain 
piiloon ja eroosio-
suojauksiin

• kuljetuksen kannattava 
etäisyys 5-10 km



Perkuukivivalli Monttukiviä



Kiven koko ja väri:

• päänkokoisisita lohkareisiin

• kerroskivirakenne

• nimikkokivet

• Trentebolia-levät kivet 
värjäävät punaisiksi

• tummat kivet, ei mielellään 
kirkkaita, sileitä monttukiviä



Kivien kuljetus ja sijoittelu:

• käsipeli, lautat, traktorit, dumpperit
• leveä joki > < kapea puro
• yksittäislohkareet ja kivet
• kiviryhmät
• kiven funktio



Ajotie Hannulankosken yli

Kiviraunion seulontaa

Lokomo Huopanankoskella 



Syvät kosket edellyttävät lauttakalustoa (Kapeenkoski)

1-2 kuution lohkaret ovat ”maksimia” (Luijankoski)



Rototiltti on kaivukoneen ”rannenivel”. Sen 
avulla kauhaa voi kallistaa ja pyörittää.

Ruotsalainen  seulontakauha
hionoaineksen huuhtomiseen



Hasse Härkönen

Hasse Härkönen



Mieti ensiksi kosken eri osien rytmitys – ilmakuva apuna !

(Gore 
1985)



YläisenkoskiLäsäkoski

Mieti toteutuksen logistiikka huolella, ettet jää ”pussiin”



Niskan määräävä poikkileikkaus –
harveneva kiveys suvantoja kohden

Koskissa kynnystävä kiveys – ei liian 
tasakorkuinen eikä tasavälinen

Isoissa uomissa rannat 
poikaskiveykseen ja kerrokselliseksi

Koskien niskojen määräävä poikki-
leikkaus tärkeä ja tarkka



Kivinen istuin Tuhmakoskella (Saarijärvi) 

Hiekkainen Siikakoski (Konnevesi) 4 lohkareen ryhmä 





Karnjargajoen (Utsjoki) epäonnistunut 
suojaus 

Kivisiä eroosiosuojaus Karajoella (yllä) 
ja Dee-joella (alla)



Kuuskoski (Keuruu)

Alakoski, Kärnän reitti (Viitasaari)



Viivajoki (Kivijärvi) Yli-Lonttinen

Sammalkivet ovat tärkeitä pohjaeläinkeskuksia  - säästä niitä!



Kunnostamaton uoma

Yksittäiskivikunnostus

Kivi-kynnys-kunnostus

(Jutila, Karttunen & Niemitalo 1994)



Huopanankosken (Viitasari) kunnostus askel askeleelta



Pusikoituneesta uittouomasta luonnonmukaiseksi Survonkoskeksi 
(Uurainen)



Keskisenkosken (Konnevesi) kunnostettua 
lisääntymisaluetta 

Huopanankosken  (Viitasaari) 
poikasaluekunnostus 



Varjolan myllysaaren muuttaminen poikastuotantoalueeksi (Kuusaakoski, Laukaa)



Veneilyreiteillä on tärkeää testata veneväylän ajokelpoisuus 
(Hannulankoski, Hankasalmi) 



Lumi hämää todellisuutta (Keskisenkoski, Konnevesi) 



Kiitos!


