
Yleisohjeet kiveyksille ja sorastuksille sekä työselostus   31.8.2020 

Maastoon merkintä 

Suunnitteluaineisto on saatavilla paikkatietoaineistona (ETRS-TM35, N2000). Rakenteet ja korkeustasot 

merkitään maastoon ennen töihin ryhtymistä. 

 

Soraikot 

Kutusoraikkojen materiaalina tulee käyttää luonnonsoraa noin 6/15 (harjus), 20/65 (taimen). 

Kutusora tulee tarvittaessa sekoittaa useista lajitteista: 60 % päälajitetta, 30% hieman kookkaampia lajitteita 

sekä 10 % suurinta ainesta. Hyvin tärkeää on, että hieno aines (alle 6 mm) poistetaan ennen veteen ajoa. 

Yksittäisten kutusoraikkojen pinta-alan tulee olla noin 3 – 6 m2, jos muuta ei suunnitelmassa määritetä. 

Kutusoran kerrospaksuus tulee olla noin 40 – 60 cm.  

Kutusoraikot perustetaan virtaussuunnassa katsottuna syvänteiden takaosiin tai niska-alueiden etupuolelle 

siten, että soraikko pysyy mahdollisimman hyvin paikoillaan. Vesisyvyys soraikkojen kohdalla tulee olla 30 – 

100 cm, mutta kuitenkin aina yli 20 cm. Kiveyksillä pyritään ohjaamaan virtausta soraikkoon sopivasti siten, 

että soraikko ei liety liian pienen virtausnopeuden vuoksi tai huuhtoudu pois liian suuren virtausnopeuden 

vuoksi. Virtauksen täytyisi myös suuntautua siten, että vesi tunkeutuu mätitaskuun saakka. 

Poikaskiveykset 

Poikaskiveykset tehdään luonnonmukaisista noin 150/200 ja 200/250 (500) kivistä, joista tehdään erillisiä 

alueita ja jotka alueet määritetään työn aikana. Pääsääntönä pienempi kiviaines sijoitetaan kutusoraikkojen 

ympärille. Kivenä voidaan käyttää seulanpääkiveä.  

Poikaskiveykset tehdään monikerroksisina (2 – 4 kerrosta) ja huokoisina siten, että kivien väliin muodostuu 

mahdollisimman laaja onkaloalue kalojen ja muiden eliöiden suojapaikoiksi. Tarvittaessa poikaskiveyksen 

kohdan olemassa olevaa pohjaa pöyhitään tai kaivetaan, jotta saavutetaan riittävä kerrospaksuus. Rakenne 

myös muotoillaan vedenpintaa nostavaksi siten, että poikaskivikkoa jää kuiville mahdollisimman vähän, 

mutta kuitenkin siten, että kivikon yläpinta ulottuu vedenpintaan tai osittain sen yläpuolellekin. Tärkeää on 

saada vesivirtaamaan kivien välien onkaloissa ja siten, että vedenpinta ei ole tasainen vaan rikkoutuu. 

Suuret kivet 

Suurina kivinä tulee käyttää uomasta otettavia kiviä tai paikalle tuotuja luonnonkiviä. Kivinä ei kuitenkaan 

tule käyttää kalliolouhetta, jossa reunat ovat teräviä. Suurten kivien koko tulee olla noin 600/1500.  

Suuret kivet asennetaan siten, että ne aina osittain upotetaan ympäröivään pohjaan tai kivikkoon. Kivien 

asennon tulee olla sellainen, että kivien terävämmät kulmat asennetaan alaspäin ja sileät puolet ylös ja 

kilpimäisesti virtausta vasten, jolloin tulvavirtaus painaa kiveä pohjaa vasten ja kiven vakavuus uomassa 

paranee erityisesti jäiden lähdön aikana. Kivet asennetaan myös esteettisesti maisemaan sopivasti siten, että 

kivet vaikuttavat olevan luonnollisia.  

 

  



Virtausohjaimet ja kynnykset 

Virtausohjaimet ja kivikynnykset tehdään uomasta otettavasta kivestä, kalliomurskeesta ja tarvittaessa 

paikalle tuotavasta kivistä ja kiviaineksesta (periaatekuvat): 

 

 

Virtausohjaimet muotoillaan luonnonmukaisen näköisiksi, särkkiä muistuttaviksi rakenteiksi. Ohjaimien 

luiskakaltevuus on keskimäärin 1:3, mutta luiskat eivät saa olla tasaisesti kaltevia. Kaltevuus voi vaihdella 

välillä noin 1:3 – 1:6 maisemallisten ja rakenteellisten seikkojen perusteella.  

Virtausohjaimien suunnitelmassa esitetyt harjakorkeudet ovat keskimääräisiä siten, että harjan korkeus voi 

vaihdella noin +/- 0,2 m. Kohdissa, joissa on esitetty tavoitteellinen ohjaimen yläpuolinen vedenkorkeus, 

harjan kiveäminen tehdään siten, että tavoitteellinen korkeus saavutetaan. 

 

Alivirtaamauomat 

Alivirtaamauomat tehdään kaivamalla tai joissain tapauksissa muotoilemalla täyttökerrosta. 

Alivirtaamauomien keskimääräinen luiskakaltevuus on 1:1, mutta luiskat eivät saa olla tasaisesti kaltevia. 

Kaltevuus voi vaihdella välillä noin 1:1 – 1:2 maisemallisten ja rakenteellisten seikkojen perusteella. 

Kaivamalla tehdyt uomat kaivetaan pohjamaahan siten, että suunnitelman mukaisesta pinnasta kaivetaan 

noin 0,20 – 0,30 m syvemmälle ja uoma kivetään poikaskiveyksenä edellä kerrotun mukaisesti.  



 

Yleistä 

Kaikkien kiveyksien asettelu tulee tehdä huolellisesti. Asettelua tulee tarkastaa ja tarvittaessa korjata 

kunnostuksen jälkeisinä vuosina, kun nähdään miten vesi ja sedimentti uomassa käyttäytyvät ja miten 

kiveykset kestävät veden ja jäiden rasitukset.  

Työn aikana voidaan kiveyksiä ja niiden sijoittelua vähäisissä määrin muuttaa työn valvojan ja/tai 

suunnittelijan päätöksellä. 

 

Kruutikosken alaosa 

Kruutikosken alaosassa Björkenheimintien sillan alapuolella virtausnopeus tulvatilanteessa on varsin suuri. 

Täten rakenteet sijoitetaan pääosin uoman reunoille ja uoman keskelle tehdään lähes virtauksen suuntaiset 

virtausohjaimet. (piirustus 03-01) 

Uoman vasempaan reunaan tehdään alivirtaamauoma (n. 170 m2), joka kivetään ja sorastetaan 

monipuoliseksi elinympäristöksi. Uoma sijoitetaan nykyisen sivu-uoman kohdalle.  

Uoman keskelle tehdään virtausohjaimet (n. 95 + 85 m2), joiden avulla virtausta painetaan poikaskivettävälle 

alueelle (n. 650 m2). Poikaskiveystä tehdään 2 – 3 kerrosta. Poikaskiveysalueelle tehdään myös syvemmän 

veden kuoppia. 

Uoman oikean reunan juoksutusuoma kunnostetaan monipuoliseksi elinympäristöksi. Uoman yläosaa 

täytetään kivimateriaalilla (poikaskiviä ja pohjan tiivistys ja muotoilu kalliomurskeella) (50 m2). Täyttöön 

muotoillaan loiva alivirtaamauoma, johon tehdään kuoppia ja sorastuksia. Sivu-uoman alaosaan laitetaan 

poikaskiveä 2-3 kerrosta (n. 150 m2) ja sorastuksia. Patoreunan yläpuolta täytetään siten, että aukon 

yläpuolelle voidaan asentaa sorastus, jonka yläpinta on juoksutusaukon alareunan tasolla. 

 

  



Kruutikosken alaosa, Björkenheimin sillan padon kalatie 

Björkenheimin sillan kohdan pato on nousueste,  josta kala pääsee nousemaan vain suuremmilla (poikkeus-) 

juoksutuksilla ja virtaamilla.  

 

Björkenheimin sillan betonipatoa. (kuva Tommi Seppälä) 

Patoon tehdään tekokoski –tyyppinen kalatie. Olemassa olevaan patoon piikataan n. 1000x500 (LxK) mm 

aukko padon vasempaan reunaan. Padon alapuolinen osa (n. 400 m2) täytetään ja muotoillaan pohjasta 

kalliomurskeella 0/64 ja päältä noin 100/500 luonnonkivellä, joka tiivistetään kalliomurskeella 0/32 ja vedellä 

siten, että päällimmäinen kivikerros jää osin täyttämättä. Täyttöön tehdään alivirtaamauoma, joka kivetään 

ja sorastetaan. Alivirtaamauoman kiveystä ei tiivistetä pintaan saakka. Alivirtaamauoman kiveys tehdään 

siten, että yläpuolisen suvannon vedenpinta ei muutu eli aukossa ei ole selvää vedenpintojen korkeuseroa. 

(piirustus 03-02) 

Rakenteeseen asennetaan poikaskiveystä 2 – 4 kerrosta (n. 240 m2). 

Patoreunan yläpuolta täytetään siten, että aukon yläpuolelle voidaan asentaa sorastus, jonka yläpinta on 

juoksutusaukon alareunan tasolla. 

Kruutikosken alaosa, padon yläpuoli 

Kruutikosken alaosassa virtausnopeus tulvatilanteessa on varsin suuri. Täten rakenteet ovat miltei virtauksen 

suuntaisia virtausohjaimia. Ennen patosuvantoa tehdään alivirtaamauoma. (piirustus 03-03) 



Uoman vasempaan reunaan tehdään alivirtaamauoma (220 m2), joka kivetään ja sorastetaan monipuoliseksi 

elinympäristöksi. Uoma sijoitetaan nykyisen sivu-uoman kohdalle.  

Virtausohjaimilla (n. 50 + 45 + 55 + 50 m2) nykyinen suora virtaus muutetaan loivasti mutkittelevaksi, mikä 

monipuolistaa elinympäristöä ja lisää vaihtelevuutta uomassa ja maisemassa. Lisäksi tehdään kivikynnyksiä, 

joilla nostetaan vedenpintaa. 

Uomaan tehdään myös paikallisia poikaskiveyksiä ja kuoppia monipuolistamaan uomaa.  

 

Kruutikosken keskiosa ja ohitusuoma 

Kruutikosken keskiosassa uoma levenee paikallisesti, jolloin virtausnopeus pienenee ja näihin paikkoihin 

voidaan tehdä uoman ylittäviä virtausohjaimia. Keskiosassa on vasemmalla rannalla vanha juoksutusuoma, 

joka kunnostetaan ohitusuomaksi. (piirustus 03-04) 

Uomaan tehdään joen ylittävä kolmihaarainen virtausohjain (n. 220 m2), jolla lisätään virtauksen 

vaihtelevuutta ja jolla varmistetaan uoman vedenpinnan taso.  

Uomaan tehdään virtausohjain (n. 40 m2), jolla ohjataan veden virtausta ohitusuomaan. 

Alivirtaamatilanteessa ohitusuomaan ohjataan noin 2/3 joen virtaamasta.  

Uoman vasemman reunan vanha juoksutusuoma kunnostetaan kalaston elinympäristöksi. Uoman pohjalta 

poistetaan liettymät ja se kivetään ja sorastetaan (n. 370 m2). Uoman vanhoihin tukirakenteisiin ei tehdä 

muutoksia eikä niitä siirretä. Uoma soveltuu lähinnä käsityönä ja talkootyöllä tehtäväksi. 

 

Kruutikosken ohitusuomaa. Ohitusuoma on luonnonsuojelualueella, jossa uoman ulkopuolella ei saa liikkua 

työkoneilla tai vahingoittaa kasvillisuutta.  

 

  



Kruutikosken keskiosa 

Kruutikosken keskiosassa, kävelysillan alapuolella on uomassa levennys, jonka kohtaan tehdään uoman 

ylittäviä virtausohjaimia. (piirustus 03-04) 

Uomaan tehdään joen ylittävä kuusihaarainen virtausohjain (370 m2), jolla lisätään virtauksen vaihtelevuutta 

ja jolla varmistetaan uoman vedenpinnan taso. Virtausohjain tehdään pitkänomaisena rakenteena, joka 

tasaisesti madaltuu virtauksen suunnassa. Tällöin alueelle muodostuu monimuotoinen alue, jossa on kivisiä 

harjanteita ja syvempiä kohtia. Alivirtaama pyritään keskittämään selviin kohtiin virtausohjaimessa, jotta 

kaloilla säilyy kulkumahdollisuus virtausohjaimen yli. Virtausohjain kivetään ja sorastetaan monipuoliseksi 

kalojen elinympäristöksi kivellä, poikaskivellä ja soralla. 

Uoman vasempaan reunaan tehdään kiveyksiä ja sorastuksia (n. 250 m2), joilla monipuolistetaan uoman 

elinympäristöä.  

 

Kruutikosken yläosa 

Kruutikosken yläosassa jokimaisema on alaosaa luonnonmukaisempi joessa olevan saaren ja syvänteiden 

ansiosta. Joen oikeassa reunassa on myös suurempaa kivikkoa, joka toimii elinympäristön monipuolistajana. 

Kruutikosken yläosan vasempaan reunaan tehdään alivirtaamauoma (n. 250 m2), joka kivetään ja sorastetaan 

monipuoliseksi elinympäristöksi. Alivirtaamauoma on joen sisäkaarteessa, jolloin siihen ei kohdistus tulvan 

aikana suuria rasituksia. (piirustus 03-05) 

Olemassa olevan pohjapadon harjaa muotoillaan siten, että harjaan muodostuu selkeä alivirtaamakohta, 

jossa vesisyvyys on noin 30 – 40 cm ja jonka leveys on noin 50 – 80 cm. Muotoilu ulotetaan niin alas, että 

kaloille muodostuu kulkuyhteys. Alivirtaamauomaan asennetaan noin 1- 2 metrin välein noin 600/800 kiviä 

siten, että kivet estävät suoran virtauksen ja täten yläpuolisen suvannon vedenpinnan laskun. Kivien tulee 

kuitenkin olla kalojen ohitettavissa uimalla. 

 

Vuorikosken alaosa, Hamarintien pohjapato 

Hamarintien pohjapadossa virtausnopeus tulvatilanteessa on melko suuri. Täten rakenteet ovat miltei 

virtauksen suuntaisia virtausohjaimia. (piirustus 04-01) 

Hamarintien pohjapadolle tehdään kaksi virtausohjainta (n. 55 + 35 m2), joilla tehostetaan joen 

mutkittelevuutta. Pohjapadon alaosaan tehdään myös kuoppia poikaskiveyksiä (n. 70 m2) ja sorastuksia 

elinympäristön monipuolistamiseksi. Pohjapadon harjan vasempaan reunaan lisätään noin 0,1 – 0,15 m harva 

kerros kiveä, jolla virtausta kevyesti ohjataan padon yli se oikeasta reunasta. Pohjapadon yläreunaan 

asennetaan sorastuksia. Todennäköistä on, että sorastuksia pitää rakentaa uudelleen mahdollisten 

tulvajuoksutusten jälkeen. 

Olemassa olevan pohjapadon harjaa muotoillaan siten, että harjaan muodostuu selkeä alivirtaamakohta, 

jossa vesisyvyys on noin 30 – 40 cm ja jonka leveys on noin 50 – 80 cm. Muotoilu ulotetaan niin alas, että 

kaloille muodostuu kulkuyhteys. Alivirtaamauomaan asennetaan noin 1- 2 metrin välein noin 600/800 kiviä 

siten, että kivet estävät suoran virtauksen ja täten yläpuolisen suvannon vedenpinnan laskun. Kivien tulee 

kuitenkin olla kalojen ohitettavissa uimalla. 

 

 



Vuorikosken alaosa, Sorsanpesän kohdan pohjapato 

Sorsanpesän pohjapadon kohdalla uomassa on levennys ja tulva-aikana uoman vasemmalla reunalla on saari 

veden kiertäessä alavasta kohdasta saaren ja pohjapadon ohi. (piirustus 04-02) 

 

Vuorikosken Sorsanpesän pohjapato. (kuva Tommi Seppälä) 

Pohjapadon alaluiskaa ja suvantoa täytetään (n. 1800 m2) kiviaineksella siten, että luiska loivenee. Täyttö 

tehdään hiekkamoreenilla, luonnonkivellä, kalliomurskeella 0/250  tai noin  0/600 kalliolouheella, mutta 

kuitenkin niin että näkyviin jäävä kerros on luonnonkiveä noin 0,4 – 0,5 m paksuisena kerroksena. Täytön 

pohja tiivistetään 0/64 kalliomurskeella, joka estää veden painumisen kivien väliin ja samalla lisää rakenteen 

lujuutta. 

Täyttöön tehdään alivirtaamauoma (n. 530 m2), joka kerää veden pohjapadon harja alapuoliselta alueelta ja 

johtaa sen puromaisesti mutkitellen alapuoliseen suvantoon. Uoma kivetään ja sorastetaan monipuoliseksi 

elinympäristöksi. 

Yläpuolisen suvannon puolelta täyttöalueelle kaivetaan pohjapadon ohittava alivirtaamauoma (650 m2), 

jolloin jokeen muodostuu pysyvä saari. Uoman suulle asennetaan suurehkoja kiviä siten, että noin puolet 

joen virtaamasta ja ohjautuu ohitusuomaan ja alivirtaama-aikana noin 3/4. Ohitusuoma kivetään ja 

sorastetaan. 

Olemassa olevan pohjapadon harjaa muotoillaan siten, että harjaan muodostuu selkeä alivirtaamakohta, 

jossa vesisyvyys on noin 30 – 40 cm ja jonka leveys on noin 50 – 80 cm. Muotoilu ulotetaan niin alas, että 

kaloille muodostuu kulkuyhteys. Alivirtaamauomaan asennetaan noin 1- 2 metrin välein noin 300/400 kiviä 



siten, että kivet estävät suoran virtauksen ja täten yläpuolisen suvannon vedenpinnan laskun. Kivien tulee 

kuitenkin olla kalojen ohitettavissa uimalla. 

 

Vuorikosken keskiosa 

Vuorikosken keskiosassa, ennen Sorsanpesän kohdan suvantoa on kalliokynnys, jossa tulvavirtaus kiihtyy 

huomattavasti. Tämän vuoksi uomaan tehdään rakenteita virtauksen suuntaisina. (piirustus 04-03) 

Uoman vasempaan reunaan tehdään uomaa monipuolistava 2 – 3 kerroksinen kivikko (n. 180 m2) ja soraistus 

sekä niitä suojaava suurehkojen kivien ryhmä ja virtausohjain (n. 110 m2). Talviaikaisella alivirtaamalla noin 

3/4 virtaamasta pyritään ohjaamaan kivikkoon. 

Kalliokynnyksen yläpuolisen uoman pituuskaltevuus on varsin pieni ja uomaan voidaan tehdä myös 

virtauksen poikkisuunnassa olevia rakenteita. 

Leirintäalueen kohtaan tehdään virtausohjain (n. 120 m2) ja alivirtaamauoma (n. 125 m2), jotka suuntaavat 

virtausta uoman oikeaan reunaan. Alivirtaamauomaan tehdään kiveyksiä sorastuksia ja kuoppia, jotka 

monipuolistavat uoman elinympäristöä. Uoman levennyksen kohtaan tehdään virtausohjain (n. 70 m2) ja 

alivirtaamauoma (n. 100 m2), jotka suuntaavat virtausta uoman vasemmalle reunalle. Vasempaan reunaan 

tehdään 2 – 3 kerroksinen poikaskivikko (n. 240 m2), monttuja ja sorastuksia uoman monipuolistamiseksi. 

Kivikon tulee olla niin harva, että virtaus läpäisee sen. (piirustus 04-04) 

Uomaan tehdään virtausohjaimia (n. 35 + 50 + 40 + 40 + 60 + 70 m2), jotka lisäävät uoman mutkittelua 

puromaisesti. Lisäksi uomaan tehdään kuoppia, poikaskivikkoja (n. 25 + 45 m2) ja kiviryhmä uoman 

monipuolistamiseksi.  (piirustus 04-05) 

 

Vuorikosken yläosa 

Vuorikosken yläosaan yhdistyy joen sivu-uoma ennen lyhyttä suvantojaksoa.  (piirustus 04-06) 

Suvantojaksoon tehdään suurehkoista kivistä ryhmä, joka monipuolistaa uomaa. Sivu-uoman yhtymäkohdan 

yläpuoliseen uomaan tehdään kaksi virtausohjainta (n. 105 + 120 m2), jotka suuntaavat virtausta kohti uoman 

vasenta reunaa. Vasempaan reunaan tehdään uomaa monipuolistavat kivikot (110 + 95 m2) ja sorastukset. 

Kivikot tehdään 2-3 kerroksena. 

 

Vuorikosken yläpuolen pohjapato 

Vuorikosken yläpuolella on pohjapato, jonka alaosassa kasvaa pajua. Pajukko ja puut poistetaan. 

Pohjapatoon tehdään alivirtaamauoma (n. 80 m2), joka alkaa pohjapadon harjan alapuolelta ja kerää joen 

virtauksesta osan puromaiseksi kohdaksi. Alivirtaamauomaan tehdään kiveys, kuoppia, sorastus ja kiviryhmä 

monipuolistamaan uomaa ja maisemaa.  (piirustus 04-07) 



 

Vuorikosken yläpuolen pohjapatoa 

Olemassa olevan pohjapadon harjaa muotoillaan siten, että harjaan muodostuu selkeä alivirtaamakohta, 

jossa vesisyvyys on noin 30 – 40 cm ja jonka leveys on noin 50 – 80 cm. Muotoilu ulotetaan niin alas, että 

kaloille muodostuu kulkuyhteys. Alivirtaamauomaan asennetaan noin 1- 2 metrin välein noin 600/800 kiviä 

siten, että kivet estävät suoran virtauksen ja täten yläpuolisen suvannon vedenpinnan laskun. Kivien tulee 

kuitenkin olla kalojen ohitettavissa uimalla. 

 

 

Jami Aho 




