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Kuva 1: 
Tarvitseeko uoma kunnostusta? Kyllä/Ei/Ehkä



Kuva 2: 
Tarvitseekouoma kunnostusta? Kyllä/Ei/Ehkä



Kuva 3: 
Huomaatko kunnostustarpeita? Kyllä/En



Kuva 4. Miten kivetyson mielestäsi onnistunut?



Kuva 5. Mitä 
kysymyksiä herää 
kuvasta?



Kuva 6. Mitäkysymyksiä herää kuvasta?



Kuva 7. Miten kivetyson mielestäsi onnistunut?



Kuva 8. Mitä olisi voinut huomioida/tehdä toisin?



Kuva 9. Onko uomassa Kunnostustarvetta, minkälaista?  



• 1) Luonnontilainen koski Siuntionjoella Uudellamaalla

• 2) Luonnontilainen koski Siuntionjoella Uudellamaalla



Kuva 3: 
Huomaatko kunnostustarpeita? Kyllä/En

Perattua ja kynnystettyä uomaa Siuntionjoella



Kuva 4. Miten kivetyson mielestäsi onnistunut?

Kunnostettuna sama kohde



Kuva 5. Mitä kysymyksiä herää kuvasta?

• Kohteen kiveämisen punaisena lankana oli muodostaa 
koskirakennetta uoman reunoilta löytyvästä kiviaineksesta. 
Koskiuomaa levennettiin samalla, kun kiviainesta otettiin 
penkoilta. Lopputuloksena varsin sopivasti ja riittävästi kivetty 
koskiuoma, joka limittyy saumattomasti kunnostamattomaan 
osuuteen alapäässä. Kosken yläosa kaipaisi edelleen koskiuoman 
leventämistä.

• Kom. JT: yläosassa näkyy suuret murkulat keskellä uomaa. Ne ovat 
jäänpidätysrakenteita, eivät siis kalataloudellista kunnostusta.  
Yläosan vasemmassa reunassa näkyy ns. huoltotie, joka 
suunnitelman mukaan piti jättää kosken reunalle. Tämä 
murskeläjä kaventaa uomaa merkittävästi. Kuvattu alivirtaamalla.



Kuva 6. Mitäkysymyksiä herää kuvasta?

Lopenkosken yläosassa päävirtaus siirrettiin kuvassa ylhäällä näkyvästä haarasta alimpaan haaraan. 
Ylhäällä näkyvä uoma on entinen myllyuoma. Myllyuomaa kivettiin runsaasti, jotta kaivettu uoma ei 
”ryöstä” liikaa vettä. Lisäksi saaren halki avattiin uusi lisähaara koskipinta-alan kasvattamiseksi ja 
virtauskapasiteetin lisäämiseksi. Alueen kiveämisessä ei myöskään säästelty.



Kuva 7. Miten kivetyson mielestäsi onnistunut?



Kuva 7. Vastauksia

Peratun uoman ja kynnykesssä olevan kaadon jakaminen. 
Kohde on Niemenjoki, Karjaanjoen vesistön latvoilla
Vihtijoessa.



Kuva 8. Mitä olisi voinut huomioida/tehdä toisin?

Kuva napattu sosiaalisesta mediasta. Kohde on Ranskalaisen insinöörityön
taidonnäyte ns. ‘rocky ramp’ 



Kuva 9. Onko uomassa Kunnostustarvetta, minkälaista?  

Kuvassa aikoinaan oikaistu & perattu puro. Puro on osittain 
”ennallistunut” luontaisesti. 

Huomioita J.T: vesisammalia, jonkun verran puuta, soraa ja 
kiveäkin on = hyviä elementtejä siis. Penkat ovat korkeat ja 
niistä voi päätellä vanhaa perkausta. Uoman kaivaminen ja 
suoristus on hävittänyt puron mutkittelua ja tulvimista. Vanhoja 
mutkia näkyy paikoin maastossa (kuvan ulkopuolella). 
Nykytilassa uomassa kulkeutuva hiekka ei ainakaan tällä 
osuudella pääse tulvimaan pois uomasta. Uoman tilaa voisi 
kevyesti kohentaa lisäämällä edelleen puuta ja tarvittaessa 
kutupaikoiksi soraa. Vaihtoehtoina laajempi kunnostus, jossa 
palautetaan mutkittelua / tulvatasanteita? Kunnostustarvetta 
arvioitaessa katsottava kokonaisuutta. Jos purossa muilla 
alueilla toimivia osuuksia niin tälle osuudelle ei välttämättä 
kannata tehdä mitään. Maanomistajan näkemys ja toiveet 
sanelevat paljon.
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