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Tukirakenteet 
maksimoivat 
kutusoraikon
tuottoa ja 
torjuvat uhkia

Uhkia mm:

• Mädin tukahduttavat ja soraikon
sementoivat kiintoaineet yms.

• Vääränlainen virtaus

• Pedot (kutu, poikasvaihe)

Soraikkojen tukirakenteita mm:

• Ali- ja ylivirtaamarakenteet

• Poterot

• Poikaskivikot ja matalat ranta-alueet

• Sivu-uomat

• Ilmasuoja



Soraikko säädettävä ali- ja ylivirtaamille: 
miksi ja miten?

• Virtaamavaihtelut kärjistyneet 
Suomessa (ojitus, 
ilmastonmuutos, rakentaminen) 

• Liian hidas virta kerryttää sakkaa 
eikä houkuttele kutemaan, liian 
nopea vie sorat mennessään

• Virtausnopeus soraikolla sopivaksi 
niin ali-, keski- kuin tulvavesille

• Ihannetapauksessa soraikko
asetellaan kolmitasoiseen 
virtaamaympäristöön

ELI

• 1) Alivirtaamia varten ja 
kiintoainestukkeutumisen 
estämiseksi soraikkoalueen
virtausta kiristetään

• 2) Tulvavirtaamille luodaan 
laajenemismahdollisuuksia

• 3) Keskivirtaama näiden välissä 
(ei yleensä lisäerityistoimia)



Virran kiristäminen soraikolla (alivirtaamat, 

kiintoainestukkeutumien esto) -> kiristyskivet



Isot vesimäärät -> 
tulvatasanteet 
soraikoille

• Jos tulvavesi ei pääse
laajenemaan, kiihtyy
virtaus liiaksi soraikolla

• Soraikon
huuhtoutuminen pois 
tyypillinen ongelma

• Tulvatasanteet palvelevat
myös virran kiristämiseksi
alivirtaamatilannetta
varten

Tulvatasanne, 
joka samalla 
virran kiristin



Poterot kutijoiden
suojana

• Emokalojen suoja (muulloinkin
kuin kudun yhteydessä). 
Sijoitus lähelle soraikkoja

• Syvyysvaihtelu kuuluu
luonnonmukaiseen koskeen

• Montut mitoitettava
alivirtaamatilanteeseen ja 
niissä pysyttävä riittävä virtaus

• Liian isot ja heikosti virtaavat
kuopat -> hauki/ahven + vaara
täyttymisestä ajan kanssa

• Liian syväksi kaivettu: voi
romahtaa

Huom. poteron 
riittävä virrannopeus 

alivirtaamalla!



Ennen Jälkeen

Aie: niska-alueelle 
kutupaikat. Mutta 

soraistuksen tärkeä 
edellytys puuttuu. 

Mikä?

Enää ei puutu!



Poikaskivikot soraikkojen
välttämätön tuki

• Isorakeinen sora, 
seulanpääkivi (5-15 cm) ja 
päänkokoiset kivet

• Sokkeloisia ja koloisia 
kivihässäköitä -> kahlaajan 
kauhu-reseptinä

• Poikaskivikon paras sijainti 
aivan kiinni soraikossa + 
alavirran puolella

• Myös matalat ranta-alueet, 
joissa kiviä, puuainesta, 
soraa jne. sekaisin 



Soraikkoja tukevien 
poikaskivikoiden teosta

• Kuten soraikkojenkin, 
poikasalueiden on pysyttävä 
vesitettynä kaikilla virtaamilla

• Jos soraikkojen max-ala 20 % 
koskesta, paljonko 
poikaskivikkoja? 

• Mm. kalojen 
reviirikäyttäytymisen vuoksi 
poikasalueet tehtävä vielä 
laajemmiksi

• Huom. kalalajien erot: esim. 
siika ei tarvitse poikasaluetta, 
harjus avovesiriutoilla

Tulvatasanne

Poikas-
kivikko 
(karkea 
sora + 
20-50 

cm kiviä)

Uoman 
kiristys-

rakenteita



Sivu-uomat kutu- ja 
poikasparatiiseja

• Etenkin runsaskalalajisissa vesistöissä
tarpeen (pääuomassa poikaset
syödään)

• Vähemmän petoja, enemmän ruokaa
ja suojaa

• Kutupaikkana ykköskohde
taimenelle, poikasalueena muillekin

• Poikastiheydet voivat olla 
moninkertaisia

• Pääuoman soraikko + kyljessä sivu-
uoma poikasille = napakymppi

Niskalta soraistettu ja 
muuten kivetty sivu-uoma 

= kutu- + poikaskanava



Sivu-uomien teko

• Työ- ja materiaalipanos
pieni suhteessa tuottoon

• A) Tukitut sivu-uomat
auki

• B) Uusien luonti jopa
kaivamalla

• C) Pääuomaan sivuväyliä
esim. Kiveämällä

• Pudotuskorkeus
loivahkoksi soraikkojen
paikallaan pysymiseksi

Vesimäärän säätö I (kivivalli 
sivu-uoman suuaukon 

ylävirran puolelle, vallissa 
aukko alavirran puolella)



Sivu-uoman vesimäärän
säätö soraikkoja varten

• Mahdollisuus säätää sivu-uoman
vesimääriä sen suurimpia etuja: 
aina vesitetty, muttei liikaa

• Suuaukolle kiviä tai järeä + 
ankkuroitu puunrunko poikittain

• Kuusi puista ykkönen: saatavilla, 
kestää aikaa, oksisto (ankkuroi
runkoa ja luo poikassuojaa)

• Huom. puu rakennemateriaalina
aina “tilapäinen”  

Vesimäärän 
säätö II (kuusi 

poikittain)

Alkupää soraistetussa
sivu-uomassa = 

kutukanava



Ilmasuoja – liian usein
unohdettu kututuki

• Balttiselvitys: ¾ taimenista
hakeutui kutemaan ilmasuojan
alaisille soraikoille

• Isoissa vesissä ja tulvilla itse
vesimassa suoja, muuten
erityisesti kasvikunta avain

• Suomen virtavesien pieni
puumäärä ei tarjoa suojaa

• Mitä tehdä?
• I) Puumateriaalin ankkurointi

soraikkojen liepeille, niin veden
alle kuin päälle

• II) Istuttaminen rannoille: paju
ykkönen, myös tervaleppä ja 
kotkan siipi (purot)



KIITOS!

Yhteydenotot:

markus.penttinen10@gmail.com
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