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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 
pilottitutkimuksen



Muutokset vesitaloudessa

• vesielämä vaatii vettä

• kunnostaja ei voi lisätä sadantaa

• Suomessa kuivattu yli 50 000 km2

kosteikkoja ja 3 000 järveä sekä ojitettu 

valtaisa määrä maa-alueita

=> veden kierron luonnonrytmiä muutettu 
ojittamalla, padottamalla, johtamalla uuteen 
uomaan ja/tai säännöstelemällä



Vesityksen ennakkotoimet

• vesitys ymmärrettävä sekä vesimäärän, 
vesisyvyyden että virtausnopeuden pohjalta

• vesiolojen riittävä tuntemus (tulvat – kuivat 
kaudet – jääolot)

• virtausmallit

• ennakoivat vesitystoimet (lupaehdot, 
valvonta, jokijatkumon eheys)

• korjaavat vesitystoimet (nykyhaittojen 
vähentäminen; pato, vanha uoma, valuma-
alue…)



Vesityksen peruskriteereitä

• vettä oltava riittävästi, 
tarkoituksenmukaisesti jakautuneena ja 
ympäri vuoden

• lajikohtaiset lähtökohdat epärealistisia -> 
eheä jokijatkumo, runsas virtaama-, virtaus-
ja syvyysvaihtelu

• toteutus alivesikorkeuksissa

• ”vedellä on notkeat niskat”

• huomioi koneen padotusvaikutus – etenkin 
jos edetään ylävirtaan

• älä ahnehdi täysvesitystä – priorisoi 
vesitettävä leveys ja vesitettävät uomat;
mieluiten kapea ja syvä, kuin leveä ja matala



3.4  VESITYS
(a) Veden ohjaus

*

Vallitsevia vedenkorkeuksia ei saa muuttaa
ilman Avia – työaikainen ja jälkiseuranta!



Käyttömuotojen yhteensovittaminen joskus mahdotonta –
vesivoima, veneily > < kunnostus (Saarijärven reitti).
Uomaa on voitava kiveämään, muutoin tehtävä mahdoton!

Muittarinkoski (Saarijärvi)



Virtauksen ohjaus

(1) kivi ja kiviryhmä

- rajallinen vaikutus

Keihärinkoski (Viitasaari)



(2) kivikynnys

Läsäkoski (Kangasniemi/Mikkeli)

• pohjapadon ja suisteen välimuoto

• ”lohikäärmerakenteet”

• alivesiaukot huolella

Mämmenkoski (Äänekoski)



• moniuomaisissa 
voimalaitoskoskissa 
voidaan kiveysten 
vaikutusta ja veden 
jakautumista testata 
erisuuruisilla 
juoksutuskokeiluilla
(Huopanankoski)

• mq 20m3/s -> 4 m3/s 
voimala pysäytettävä

Huopanankoski (Viitasaari)



(3) sedimentin poistaminen

• veden johtaminen takaisin 
vanhaan, ohitettuun uomaan

• varmistettava veden riittävyys –
suora, kaivettu uoma voidaan 
tukkia

• orgaanisen aineksen poisto ennen 
veden ohjausta

Kolkunjok (Pihtipudas) Asunnan reitti (Keuruu)



Yläisenkoski (Konnevesi)

Kiminginjoki (Karstula) Karinkoski (Konnevesi)



(4) putkilinjan muuttaminen avouomaksi

Alte Goldach (Baijeri, Saksa)



(5) suisterakenteet

• keinotekoisia ja säännönmukaisia ohjausrakenteita

• eroosiosuojaus, mutkittelun käynnistäjä, puhtaanapitäjä 

• siipi-, kulma-, arkku- ja kuristesuiste

• rakenteen käyttäytymiserot yli- ja alivirtaamaolosuhteissa



Simunankoski (Laukaa) 



(6) perkausvallin hajottaminen

• rannalla tai vedessä olevien perkaussaarekkeiden ja –vallien 
hajottaminen

• poikaskivikoksi, särkiksi, pikkusaariksi

• hienoaines huuhdotaan pois, jos maatunut ja uusi kiveys

• katkaisukohteet vettä haukkaaviksi

Leveän joen reunoille poikassärkkiä (Keskisenkoski,Konnevesi) 



Kalalammikosta luonnonkoskeksi (Siikakoski, Konnevesi)



(7) poikasalueen vesitys

• uiton ja maatalouden vuoksi kaivettu liian matalia ja leveitä uomia

• alivesikausilla esimerkiksi Rautalammin reitin kosken ranta-alueet 
kuivina tai allikoituneina



Savikkoisesta rantaterassista tuottavaksi 
poikastuotantoalueeksi  (Keskisenkoski, Konnevesi)



(8) järvien luusuat/kosken niskat erityisasemassa

• virtaaman määräävä poikkileikkaus

• luusuaefekti eli muita koskijakson koskia tuottavampia virtavesiä

• vesihallinnon aikaan tehtiin hyvin kaavamaisia ratkaisuja

Kouheroisenkoski (Saarijärvi)



(9) valuma-aluetoimet

• vesimäärän säätelijä -> rytmi äärevöitynyt

• parannetaan veden pidättymistä

• ei käsitellä tässä yhteydessä



(10) Pohjapadot

• uittopatojen korjaus johti huonojen ratkaisujen kloonaukseen niin 
ekologisesti kuin maisemallisestikin 

• V-aukolliset ponttipadot – ongelmana viirakankaat, tasakivisyys ja 
aukkoalueiden viimeistelemättömyys



• suorien kivettömien 
niskakynnysten sijaan 
luonnonmukaisia rakenteita ->
padotusvaikutuksen 
selvittäminen ja laskenta 
vaativat enemmän aikaa,
mutta lopputulos parempi

Hannu Vallas



Settipadon muuttaminen 
ohikulkukelpoiseksi



Naarakoski 
(Äänekoski) Hilmonjoki (Kivijärvi)

(11) Vesistösäännöstely

• säännöstelytapa määrittää vahingon suuruuden ja 
kunnostustavat

• vesieliöt eivät kykene nopeisiin virtaamamuutoksiin

• minimivirtaama > < ekologinen virtaama

• Hilmonjoki (20 > 0,1 > 2 m3/s)

Hietamankoski
(Äänekoski)



Kiitos!


