
 

APERITIIVIAJATUKSIA 
KUNNOSTUSSUUNNITTELUUN  

Anssi  Eloranta 
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ALOITUS JA SUUNNITELMAN 
SUUNNITELMA 

ESISELVITYS ESITTELY 

OHJAUSVAIKUTUS LUVANHANKINTA 
KUNNOSTUS-

PROJEKTI 

KÄYTTÖ JA HOITO TOIMENPITEIDEN & RAHOITUS TOTEUTUS SEURANTA 



 
  

 

 
 

 

KULTAISIA 
KUNNOSTUS-

TEESEJÄ 

Ei yhtä  
oikeaa 

ratkaisua 

Kompromis-
sien tulos 

Luontainen 
olemus 

Muistettava 
KOKO 

vesiekosysteemi 

Ei kivi 
kiveltä – 

suunnitelma 

Koko vuoden 
olosuhteisiin 

& 
Vain 

välttämätön 



 

  

   

     

SUUNNITTELU MAASTOSSA 

• varustus 

• havainnollinen merkistö 

• sidotaan valtakunnan verkostoon 

• luonnontilaiset alueet paras opettaja 

• mitä enemmän aikaa alueella, sitä parempi tulos 





TOIMENPIDERYHMÄT 



LISÄÄNTYMISALUEET 

• 

• 

materiaali ja sen kuljetus 

kutusoraikon rakentaminen 

liika on liikaa • 



SUOJAPAIKAT 

• lohikaloilla reviirikäyttäytyminen 

• perkkausvallien levitys tavallisin 

• luonnollisuus ja monimuotoisuus 



  

Kivinen istuin Tuhmakoskella (Saarijärvi) 

Hiekkainen Siikakoski (Konnevesi) 4 lohkareen ryhmä 



   
   

   

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 



   Huopanankosken (Viitasari) kunnostus askel askeleelta 





VESITYS JA VIRTAUKSENOHJAUS 

• ei muutoksia vedenkorkeuksiin! 

• älä ahnehdi liikaa vesitettyä alaa 

• kynnystämistä, kaivamista, ohjaamista 





 
  

Keskisenkosken (Konnevesi) alaosan poikasalueen 
vesitys ja kunnostus 



RANNAN JA POHJAN SIIVOAMINEN 

• toteutuksen ensimmäisiä töitä 

• rännit, roskat, romut 

• isot rakenteista oma suunnitelma 



 

-

PUUAINES JA SAMMALKIVET 

• etenkin metsäisissä jokivesistöissä 

• sammalet toimivat leviämiskeskuksina 

• siirrot vain saman vesialueen sisällä 

Yli Lonttinen 



   

 

OHITUSUOMAT JA MUUT BIOVÄYLÄT 

• tierumpuja lukuun ottamatta vaatii erityisosaamista 



  

 

KASVILLISUUDEN KÄSITTELY 

• kasvillisuudella tärkeä merkitys – varovasti! 

• vieraslajit > < suojelulajit 

• poistotapa ja -ajankohta 



 

 

SEDIMENTIN KÄSITTELY 

• uoma tasoittunut monotonisemmaksi 

• savisilmäkkeet selvitetään teräsrassilla 

• saarien ja särkkien rakentaminen 



   Kalalammikosta poikastuotantoalueeksi (Siikakoski, Konnevesi) 



 EROOSIO- JA RAKENNESUOJAUS 

• syöpymä- ja tulvaherkät alueet 

• laidunaitaus, virtauksen ohjaus, kivisuoja 

• materiaalin valinta 



 MAISEMA- JA KULTTUURIRAKENTEET 

• luonnonmukaisuus 

• museoviranomainen 
• myllykivet, koneistot, uittorännit 



VIRKISTYSKÄYTTÖRAKENTEET 

• yleensä uomakunnostuksen jälkeen 

• istumakivet, heittokivet 

• eri suunnittelu 



  

 
 

SUUNNITTELIJA JA TOTEUTUS 

• muista ratkaisujen realismi ja toteutus 

• osallistu mahdollisimman paljon myös 
toteutukseen -> hyvä oppituoli 
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