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KONEKUNNOSTUSKOHTEIDEN SUUNNITELMAPIIRUSTUKSET 
 

 
 

Suunnitelman paikkatiedot ovat N2000  ja  ETRS-TM35FIN järjestelmissä 

Piirustusnumero Nro Nimi
2.7 7 Sivakkakoski I

2.15 15 Roinilankoski
2.18 18 Hannunkoski
2.19 19 Kaltiokoski
2.23 23 Välikoski 2
2.28 28 Hirsikankaankoski 2
2.29 29 Huttulankoski
2.30 30 Myllykoski
2.32 32 Haaralankoski I
2.33 33 Haaralankoski II
2.34 34 Siliäkankaankoski I
2.36 36 Rantalankoski
2.37 37 Korpelankoski
2.38 38 Ämmänkoski
2.39 39 Pikkukoski 10
2.40 40 Leiviskänkoski
2.41 41 Kissakoski

Konekunnostuskohde



koskisuvanto

Luonnonmukainen

osuus, ei kunnostus-

tarvetta

Koskisuvannon jälkeiseen sisäkurviin

tehdään massanvaihdolla pienialainen

n. 2 m2:n kutusoraikko. Soratarve noin 0,60 m3

Loppukoski on

pienikivinen. Ehkä

luonnontilainen,

mutta koneella kannattaa

kaivaa koekuopat länsirannan

silttiin, jonka alla voi olla

perkuukiveä. Mikäli on, siltti

läjitetään rantaan ja kivet levitetään

uomaan.

Kosken luoteisrannan perkuukivikko

puretaan tasaisesti ja luonnonmukaisesti

koko uoman pinta-alalle,jolloin uoman

leveys lähes kaksinkertaistuu

uusi rantaviiva

Kosken niskalle täyttämällä

n. 3 m2:n kutusoraikko. Soratarve noin 1 m3.

xy TM35 485647, 7111906

7. Sivakkakoski I

Yläosaltaan uittoperattu koski. Haitannut kivikko on vedetty uoman luoteisrannalle, jolloin virtaava uoma on samalla

kavennettu 50-100 % alkuperäisestä. Perkuukiveä on noin 20 m matkalla ja sen kokonaismäärä on noin 40-50 m3

Myös kosken alaosassa on viitteitä perkauksesta, mutta perkuukiviä ei ole näkösällä. Uoman reunalla on siltin peittämää

penkkaa, jonka sisässä kiviä saattaisi ollakin.

Kunnostus  vaatii kaivinkonetta. Kunnostus tehdään piirustuksen osoittamalla tavalla.

s
i
l
t
t
i
k
e
r
r
o
s
t
u
m

a

koskialue (punainen rajaus) ja niva-alue (purppura rajaus)

olemassa oleva saari/särkkä

luonnonsoraikko, raekoko vaihteleva Ø 10-100 mm

olemassa oleva syvänne/suvanto, erikseen mainittuna rakennettava

talvehtimis/suojamonttu

perkuukivikko tai olemassa oleva kivikko/iso kivi

perkuukivikoiden purkusuunta

haluttu virtaamalisäys ja -suunta

leikkaus ja vesitys poikastuotantoalueeksi

rakennettava kutusoraikko Ø 16-64 mm, vahvuus keskimäärin 30 cm

rakennettava poikaskivikko Ø 10-50 cm

lisättävä lohkare (Ø noin 1 m), sijoituspaikka ohjeellinen,

määrä noin 3-8 kpl/100 m2

.
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Suunnittelukohde

Piirustuksen sisältö ja numero

Suunnittelija

Sijainti

Mittakaava

Tmi Arto Hautala

Piirtäjä

Päivämäärä

Arto Hautala

Arto Hautala

9.7.2021

2.7

1:500

Kohde 7, Sivakkakoski I

Tarve konekunnostukselle

Pyhäntä

Siikajoen latva
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Hyvälaatuista luonnonsoraa

noin 3 m2, sisäkurvin puolella

suojassa
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14. Pahkahaarankoski

Lyhyt luonnontilainen ja karkeakivinen koski juuri ennen Pahkapuron

yhtymäkohtaa.Kosken yläosassa on uoman sisäkurvin suojassa

hyvälaatuista luonnonsoraa. Rannat ovat varjostavia ja luonnontilaisia.

Ei esitetä kunnostustoimia.

niva

Kivistä luonnonsoraa.

On puhdistettavissa liioista kivistä,

jotka siirretään alavirran puolelle

Peratun kiviaineksen palautus uomaan,

2 kpl noin 3 m2:n (1+1 m3) kutusoraikkoa nivan

molemmille reunoille.Voidaan tehdä täyttämällä

n. 50-60 cm syvään veteen, mutta soralle rakennettava

soran korkoon yltävä tukikivikko alavirran puolelle.

15. Roinilankoski

Kolmiosainen koskirypäs, josta lohkarekoon kiviaines on perattu kasoihin rannalle.Perkuumäärä on arviolta  1-2 kiveä per

koskimetri.  Yläpuolisesta Naamankapuron haarasta lähtien joen pohjoisranta on yksityistä maata, mikä näkyy rantametsän

nuorentumisena ja  suojametsävyöhykkeiden osittaisena puuttumisena. Eteläranta on edelleen valtionmaata, missä on

luonnonmukaiset ja metsäiset suojavyöhykkeet.

koskialue (punainen rajaus) ja niva-alue (purppura rajaus)

olemassa oleva saari/särkkä

luonnonsoraikko, raekoko vaihteleva Ø 10-100 mm

olemassa oleva syvänne/suvanto, erikseen mainittuna rakennettava

talvehtimis/suojamonttu

perkuukivikko tai olemassa oleva kivikko/iso kivi

perkuukivikoiden purkusuunta

haluttu virtaamalisäys ja -suunta

leikkaus ja vesitys poikastuotantoalueeksi

rakennettava kutusoraikko Ø 16-64 mm, vahvuus keskimäärin 30 cm

rakennettava poikaskivikko Ø 10-50 cm

lisättävä lohkare (Ø noin 1 m), sijoituspaikka ohjeellinen,

määrä noin 3-8 kpl/100 m2

.
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Suunnittelukohde

Piirustuksen sisältö ja numero

Suunnittelija

Sijainti

Mittakaava

Tmi Arto Hautala

Piirtäjä

Päivämäärä

Arto Hautala

Arto Hautala

9.7.2021

2.15

1:500

Kohde 15, Roinilankoski

Tarve konekunnostukselle

Pyhäntä

Siikajoen latva



Kivistä luonnonsoraa, voidaan poistaa

ylimääräistä kiveä, joka siirretään alavirran suuntaan

Perkuukivisaari(?) puretaan. Pintamaa

läjitetään rannalle ja kivet levitetään

 viereiseen uomaan.

Kutusoraikko sisämutkan puolelle

kiinni rantapenkkaan.

A n. 3 m2, 1 m3.

Tehdään massanvaihdolla

 nykyiseen pohjatasoon

Kutusoraikko nivaan kosken niskan yläpuolelle

Koko noin 3 m2, 1 m3. Voidaan tehdä täyttämällä

nykyisen pohjan päälle, mutta rakennettava

soran korkoon yltävä tukikivikko alavirran puolelle

ellei kosken niska muodosta luonnollista tukea

18. Hannunkoski

Muutaman kosken ja nivan ketju, jossa pääasiallinen putouskorkeus muodostuu lyhyillä alku- ja loppuosilla,

joilta on myös uittoperattu päävirran sivuun lohkarekiviä.Keskiosan loiva niva- ja koskivirtaama ovat luonnontilaisia.

Ennen loppukoskea löytyy sisäkaarteen suojasta kivistä luonnonsoraa.

Kunnostuksessa ylä- ja alaosan perkuukivikot puretaan takaisin uomaan. Uoma on pääosaltaan ehkä enemmän

harjukselle kuin taimenelle sopiva, mutta suurehkon pinta-alan vuoksi ja muutoinkin tarvittavan konetyön vuoksi

alueelle kannattaa rakentaa muutama taimenen kutusoraikko.

Länsirannan peratut lohkarekivet

puretaan takaisin uomaan

koskialue (punainen rajaus) ja niva-alue (purppura rajaus)

olemassa oleva saari/särkkä

luonnonsoraikko, raekoko vaihteleva Ø 10-100 mm

olemassa oleva syvänne/suvanto, erikseen mainittuna rakennettava

talvehtimis/suojamonttu

perkuukivikko tai olemassa oleva kivikko/iso kivi

perkuukivikoiden purkusuunta

haluttu virtaamalisäys ja -suunta

leikkaus ja vesitys poikastuotantoalueeksi

rakennettava kutusoraikko Ø 16-64 mm, vahvuus keskimäärin 30 cm

rakennettava poikaskivikko Ø 10-50 cm

lisättävä lohkare (Ø noin 1 m), sijoituspaikka ohjeellinen,

määrä noin 3-8 kpl/100 m2

.
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Suunnittelukohde

Piirustuksen sisältö ja numero

Suunnittelija

Sijainti

Mittakaava

Tmi Arto Hautala

Piirtäjä

Päivämäärä

Arto Hautala

Arto Hautala

9.7.2021

2.18

1:500

Kohde 18, Hannunkoski

Tarve konekunnostukselle

Pyhäntä

Siikajoen latva



Kaksi noin 6 m2:n kutusoraikkoa (2+2 m3) nivan rannoille kosken niskan yläpuolelle.

Paikalla on n. 60 cm vesisyvyys ja soraikot voidaan tehdä täyttämällä

nykyisen pohjan päälle, mutta rakennettava soran korkoon yltävä

tukikivikko alavirran puolelle ellei kosken niska muodosta luonnollista tukea

Kohtuu helposti kaivinkoneella kunnostettava

perkuuosuus, jossa ei juurikaan tarvitse aluksi

siirtää kiviä koneen kulku-uralta.

Hyvin karkealohkareinen perkuu-osuus, jossa kaivinkone ei voine

kulkea uomassa ellei se aluksi tee itselleen uraa. Vaikein ulkokaarreosuus

voidaan tarvittaessa jättää nykyiselleen penkan eroosiosuojaksi ja kivetä vain

suora alaosa (keskinuolesta lähtien)

Alueen sisäkurvin puolelle rakennetaan  kaksi n. 3 m4:n kutusoraikkoa (1+1 m3)

Ylemmän soraikon yläpuolelle noin 6 m etäisyydelle vahvistetaan jonkin verran nykyistä

rantalohkareikkoa, jotta sen taakse syntyisi tulvalla soraa keräävää pyörrettä. Alapuolelta kiveä siirretään

tarvittava määrä keskiuomaan, jotta saadaan perustettua mahdollisimman lähelle rantaviivaa sijoitettava soraikko,

jolle ohjautuu riittävä virtaama.

Alemman soraikon paikka voidaan perustaa siirtämällä ylimääräinen kiviaines keskiuomaan, soraikko tehdään massanvaihdolla

syntyvään pohjatasoon virtaaman riittävyydestä huolehtien.

Soraikkoalueella ei ole muutoin  uoman muokkaustarvetta.

Alueen sisäkurvin puolelle rakennetaan  yksi n. 3 m4:n kutusoraikko (1 m3)

Soraikon yläpuolelle noin 6 m etäisyydelle vahvistetaan jonkin verran nykyistä

rantalohkareikkoa, jotta sen taakse syntyisi tulvalla soraa keräävää pyörrettä. Alapuolelta kiveä siirretään

tarvittava määrä keskiuomaan, jotta saadaan perustettua mahdollisimman lähelle rantaviivaa sijoitettava soraikko,

jolle ohjautuu riittävä virtaama.

Kohtuu helposti kaivinkoneella kunnostettava

perkuuosuus, jossa ei juurikaan tarvitse aluksi

siirtää kiviä koneen kulku-uralta.

Loppukoski jätetään nykyiselleen

19. Kaltiokoski

Uittoperattu karkeakivinen koski. Koski on erittäin näyttävä nykyiselläänkin ja kunnostettuna erinomainen maisema- ja

virkistyskohde.  Perkuukivet on kasattu vesialueelle rannan lähelle, mistä ne ovat hyvin levitettävissä takaisin uomaan.

Luontaista kutusoraa koskessa ei ole säilynyt.

Kunnostus tehdään suunnitelmapiirustuksen mukaisesti.

koskialue (punainen rajaus) ja niva-alue (purppura rajaus)

olemassa oleva saari/särkkä

luonnonsoraikko, raekoko vaihteleva Ø 10-100 mm

olemassa oleva syvänne/suvanto, erikseen mainittuna rakennettava

talvehtimis/suojamonttu

perkuukivikko tai olemassa oleva kivikko/iso kivi

perkuukivikoiden purkusuunta

haluttu virtaamalisäys ja -suunta

leikkaus ja vesitys poikastuotantoalueeksi

rakennettava kutusoraikko Ø 16-64 mm, vahvuus keskimäärin 30 cm

rakennettava poikaskivikko Ø 10-50 cm

lisättävä lohkare (Ø noin 1 m), sijoituspaikka ohjeellinen,

määrä noin 3-8 kpl/100 m2

.
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Suunnittelukohde

Piirustuksen sisältö ja numero

Suunnittelija

Sijainti

Mittakaava

Tmi Arto Hautala

Piirtäjä

Päivämäärä

Arto Hautala

Arto Hautala

9.7.2021

2.18

1:500

Kohde 18, Hannunkoski

Tarve konekunnostukselle

Pyhäntä

Siikajoen latva



23. Välikoski 2

Kapeauomainen virtajakso, joka alkaa koskella ja päättyy nivaan.

Uoma on muutoin luonnontilainen, mutta kosken niskalla on perattu lohkarekiviä

uoman reunalle. Kivien päälle on muodostunut turvepohjainen kapea saari.

Kosken yläosassa sisäkurvin suojassa on hienoa soraa ja tälle paikalle voidaan haluttaessa

lisätä taimenen kutusoraa. Toisaalta hienosora voi toimia harjuksen kutualustana.

Kunnostus piirustuksen mukaan.

Perkuukivisaaren turvepinta läjitetään rantaan

ja kivet levitetään uomaan.

Kutusoraikko n. 2 m2 (0,6 m3)

aivan rantaan sisäkurvin suojaan

koskialue (punainen rajaus) ja niva-alue (purppura rajaus)

olemassa oleva saari/särkkä

luonnonsoraikko, raekoko vaihteleva Ø 10-100 mm

olemassa oleva syvänne/suvanto, erikseen mainittuna rakennettava

talvehtimis/suojamonttu

perkuukivikko tai olemassa oleva kivikko/iso kivi

perkuukivikoiden purkusuunta

haluttu virtaamalisäys ja -suunta

leikkaus ja vesitys poikastuotantoalueeksi

rakennettava kutusoraikko Ø 16-64 mm, vahvuus keskimäärin 30 cm

rakennettava poikaskivikko Ø 10-50 cm

lisättävä lohkare (Ø noin 1 m), sijoituspaikka ohjeellinen,

määrä noin 3-8 kpl/100 m2

.
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Suunnittelukohde

Piirustuksen sisältö ja numero

Suunnittelija

Sijainti

Mittakaava

Tmi Arto Hautala

Piirtäjä

Päivämäärä

Arto Hautala

Arto Hautala

9.7.2021

2.23

1:500

Kohde 23, Välikoski 2

Tarve konekunnostukselle

Pyhäntä

Siikajoen latva



28. Hirsikankaankoski 2

Voimakkaasti uittoperattu pienialainen koski-nivajakso. Ei luonnonsoraa.

Kunnostustoimena perkuukivikoiden purku takaisin uomaan.  Kosken pienen pinta-alan vuoksi

kutusoraikkoja ei tehdä.

Perkuukivet pääasiassa pohjoisrannalla.

Kivet puretaan uomaan luonnonmukaisuutta tavoitellen.

Perkuukivet länsirannalla.

Osa kivistä saattaa olla rannalle muodostuneen

silttikerroksen alla. Mikäli kaivinkone löytää

siltin alta kiviä, siltti läjitetään rantaan ja tämäkin

kiviaines levitetään uomaan.

Reunan kuivien uittoperkuukivikoiden leveys

vaihtelee 0-3 m välillä. Paikoin myös ylempää

rantapenkalta löytyy perkuukiveä eli peitteiset rannat tulee

kunnostuksen yhteydessä tutkia kunnostuksen ohjaajan

toimesta ja osoittaa kivikot kaivinkoneen käyttäjälle..

koskialue (punainen rajaus) ja niva-alue (purppura rajaus)

olemassa oleva saari/särkkä

luonnonsoraikko, raekoko vaihteleva Ø 10-100 mm

olemassa oleva syvänne/suvanto, erikseen mainittuna rakennettava

talvehtimis/suojamonttu

perkuukivikko tai olemassa oleva kivikko/iso kivi

perkuukivikoiden purkusuunta

haluttu virtaamalisäys ja -suunta

leikkaus ja vesitys poikastuotantoalueeksi

rakennettava kutusoraikko Ø 16-64 mm, vahvuus keskimäärin 30 cm

rakennettava poikaskivikko Ø 10-50 cm

lisättävä lohkare (Ø noin 1 m), sijoituspaikka ohjeellinen,

määrä noin 3-8 kpl/100 m2

.
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Suunnittelukohde

Piirustuksen sisältö ja numero

Suunnittelija

Sijainti

Mittakaava

Tmi Arto Hautala

Piirtäjä

Päivämäärä

Arto Hautala

Arto Hautala

9.7.2021

2.28

1:500

Kohde 28, Hirsikankaan-

koski 2. Tarve konekunnostukselle

Pyhäntä

Siikajoen latva



28. Hirsikankaankoski 2

Voimakkaasti uittoperattu pienialainen koski-nivajakso. Ei luonnonsoraa.

Kunnostustoimena perkuukivikoiden purku takaisin uomaan.  Kosken pienen pinta-alan vuoksi

kutusoraikkoja ei tehdä.

Perkuukivet pääasiassa pohjoisrannalla.

Kivet puretaan uomaan luonnonmukaisuutta tavoitellen.

Perkuukivet länsirannalla.

Osa kivistä saattaa olla rannalle muodostuneen

silttikerroksen alla. Mikäli kaivinkone löytää

siltin alta kiviä, siltti läjitetään rantaan ja tämäkin

kiviaines levitetään uomaan.

välisuvanto

Reunan kuivien uittoperkuukivikoiden leveys

vaihtelee 0-3 m välillä. Paikoin myös ylempää

rantapenkalta löytyy perkuukiveä eli peitteiset rannat tulee

kunnostuksen yhteydessä tutkia kunnostuksen ohjaajan

toimesta ja osoittaa kivikot kaivinkoneen käyttäjälle..

Nivaan kosken niskan yläpuolelle molemmille rannoille

tehdään noin metrin leveät mutta virtausuunnassa pitkät

kutusoraikot (a 6 m2, 2 m3). Tehtävä massan vaihdolla

 muodostuvaan pohjatasoon mahdollisimman lähelle rantaviivaa.

Paikka selviää kun kosken niskan perkuukivet on ensin levitetty uomaan.

N. 3 m2/1 m3 soraikko

etelärannalle lyhyen koskisuvannon

loppuun. xy TM35 479245, 7112659

Lähes perkaamaton uoman laajentuma-alue, jonka

kivikoko on ylöävirran vastaavaa pienempää.

 Ei kuitenkaan luonnonsorakertymiä. Tehdään kaksi 3 m2/1 m3

soraikkoa rantaviivojen tuntumaan.

xy TM35 479196, 7112669

Soraikko tehdään massanvaihdolla rantapoukamaan,

jonka alavirran puolelle on säilytettävä ruohomättäinen kivikko.

Soraikon kohdalla ja yläpuolella olevat lähikivet siirretään

ruohomättään jatkoksi vahvistamaan pientä kynnystä. Myös

soraikon yläpuoleista rantaa kaivetaan muutaman neliön alalta

n. 0,5 m syväksi.

xy TM35 479196, 7112669

Rantapenkasa olevan suuren lohkareen/kallion

kohdalle tehdään 0,5 m syvennys ja soraikko (3 m2/1 m3)

perustetaan massanvaihdolla sen alapuolelle

peruskalliokynnys,

ei

muokkausta

peruskalliokynnys,

ei

muokkausta

Vahvasti perattu osuus, pääosa

kivestä etelärannalla

Vahvasti perattu osuus, pääosa

kivestä etelärannalla

xy TM35 479034, 7112714 vastarannalla

Etelärannan perkuukivikkoa levitetään uomaan ja rannan virtausta

vahvistetaan. Sisäkurvin suojaan rannalla kasvavan suuren kuusen  kohdalle

tehdään n. 1x5..6 m (5-6 m2, 2 m3) soraikko massanvaihdolla syntyvän pohjan tasoon.

Kasvittunut perkuukivikkosaari puretaan. Hienoaines läjitetään

rannalle ja kiviaines levitetään uomaan.

Perkuukivikot ovat pääosin luoteisrannalla ja

osin siltin peitossa. Siltin alla olevan kiven määrästä

ei ole selvyyttä ja päätös siltin rantaanläjittämisestä ja

alla olevien kivien levityksestä tulee tehdä

kaivurilla tehtyjen koekuoppien jälkeen

Kutusoraikko rakennetaan massan vaihdolla

sisäkurvin suojaan ja pitkänomaisena aivan

rannan tuntumaan. Koko noin 5 m2/ 2 m3

29. Huttulankoski

Voimakkaasti uittoperattu pitkä ja suuren pinta-alan koski. Ei luonnonsoraa. Rantametsät ovat hyvin luonnontilaisia ja

varjostavia. Perattu kiviaines on järeää. Koskessa on lisäksi muutama kalliokynnys.

Kunnostuksen kannalta erittäin tärkeä koskijakso, josta saa sekä hyvin näyttävän virkistyskohteen että merkittävän

koskiluontokohteen. Taimenen kotiutuksen kannalta tärkeä kohde. Kaivinkoneen kulkemisessa uomassa ei ennakkoon

katsoen ole ongelmia.

koskialue (punainen rajaus) ja niva-alue (purppura rajaus)

olemassa oleva saari/särkkä

luonnonsoraikko, raekoko vaihteleva Ø 10-100 mm

olemassa oleva syvänne/suvanto, erikseen mainittuna rakennettava

talvehtimis/suojamonttu

perkuukivikko tai olemassa oleva kivikko/iso kivi

perkuukivikoiden purkusuunta

haluttu virtaamalisäys ja -suunta

leikkaus ja vesitys poikastuotantoalueeksi

rakennettava kutusoraikko Ø 16-64 mm, vahvuus keskimäärin 30 cm

rakennettava poikaskivikko Ø 10-50 cm

lisättävä lohkare (Ø noin 1 m), sijoituspaikka ohjeellinen,

määrä noin 3-8 kpl/100 m2

.
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Suunnittelukohde

Piirustuksen sisältö ja numero

Suunnittelija

Sijainti

Mittakaava

Tmi Arto Hautala

Piirtäjä

Päivämäärä

Arto Hautala

Arto Hautala

9.7.2021

2.29

1:500

Kohde 28, Huttulankoski

Tarve konekunnostukselle

Pyhäntä

Siikajoen latva



Myllyn raunio (hirret ja koneikonosat)

jätetään koskemattomiksi

Kunnostustavoitteen esimerkiksi

sopiva luonnonmukainen uoman

osuus. Alkaa:

xy TM35 478170, 7112223

6m2/2 m3 kutusoraikko sisäkurvin rantaan

kosken niskan yläpuolelle massanvaihdolla

t
u

l
v

a

u

o

m

a

/
v

a

n

h

a

m

y

l
l
y

u

o

m

a

?

Kutusoraikko 3 m2/1 m3 itärannanpenkan viereen.

massan vaihdolla. Ylä- ja alapuolella ja kohdalla olevaa kiveä levitetään

uomaan ja varmistetaan virtaus. Soraikko tulee paikalta lähtevän tulvauoman

 (tai vanha myllyuoma?) kohdalta.

xy TM35 478184, 7112187

Kivistä luonnonsoraa, jota voidaan  puhdistaa liioista kivistä

1-2 m2 laikuittain. Seassa myös hiekkaa, mutta sen taimen putsannee

itse kutupesästään. Tehdään käsityönä!

xy TM35 478184, 7112170  ja 478173, 7112161

Heinäisen silttisaaren tulvajuotissa pensaikon alla

on hyvälaatuista, hieman kivistä luonnonsoraa.

Kutupaikkaa parannetaan ohjaamalla yläpuolelta

lisävirtaamaa kiviä järjestelemällä ja lisäämällä soran päällistä vesisyvyyttä

20-30 cm:iin tekemällä soran alapuolelle kivikynnystys sorasta eroteltavasta

kiviaineksesta.

xy TM35 478176, 7112138. Tämä työ on tehtävä käsityönä!

30. Myllykoski

Soraisen Kontioharjun korkean ja kapean luoteisosan puhkaiseva ja sen lievettä kulkeva näyttävä koskijakso.Kosken

kivikoko on pääosin alle 0,5 metrin, minkä vuoksi sen uitto/myllyperkaus on lievää tasoa. Jyrkkien rantapenkkojen metsät

ovat luonnontilaisia ja uomaan liekopuuta tuottavia. Luonnonsoraa on melko hyvin uoman alaosassa.

Koski on varsin helppopääsyinen ja -kulkuinen kaivinkoneelle. Lisäksi uomaa saadaan kunnostuksella nykyistä

luonnonmukaisemmaksi ja näyttävämmäksi, vaikka siirrettävä kivimäärä onkin melko vähäinen. Pääosin rantoihin vedetyt

perkuukivet sijaitsevat uoman ylä- ja keskiosissa, alaosan ollessa jo nyt luonnonmukaisempi.

koskialue (punainen rajaus) ja niva-alue (purppura rajaus)

olemassa oleva saari/särkkä

luonnonsoraikko, raekoko vaihteleva Ø 10-100 mm

olemassa oleva syvänne/suvanto, erikseen mainittuna rakennettava

talvehtimis/suojamonttu

perkuukivikko tai olemassa oleva kivikko/iso kivi

perkuukivikoiden purkusuunta

haluttu virtaamalisäys ja -suunta

leikkaus ja vesitys poikastuotantoalueeksi

rakennettava kutusoraikko Ø 16-64 mm, vahvuus keskimäärin 30 cm

rakennettava poikaskivikko Ø 10-50 cm

lisättävä lohkare (Ø noin 1 m), sijoituspaikka ohjeellinen,

määrä noin 3-8 kpl/100 m2

.
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Suunnittelukohde

Piirustuksen sisältö ja numero

Suunnittelija

Sijainti

Mittakaava

Tmi Arto Hautala

Piirtäjä

Päivämäärä

Arto Hautala

Arto Hautala

9.7.2021

2.30

1:500

Kohde 30, Myllykoski

Tarve konekunnostukselle

Pyhäntä

Siikajoen latva



Kosken uittoperkuukivet ovat pääosin

uomaan muodostuneen saaren pohjana.

Saaren pintasiltti läjitetään rantaan ja kiviaines

levitetään koskeen.

32. Haaralankoski I

Lyhyt perattu koskijakso.

Jakson voi vähäisen koon vuoksi jättää kunnostamattakin, mutta toisaalta tien läheisyys

puoltaa kunnostusta. Mahdollinen kunnostus piirustuksen mukaisesti.

Sillan alapuolella on penkoilla 5-10 suurta lohkarekiveä.

jotka siirretään nivauomaan hieman etäämmälle sillasta.

Tämä parantaa ennen kaikkea sillalta avautuvaa virtamaisemaa.

koskialue (punainen rajaus) ja niva-alue (purppura rajaus)

olemassa oleva saari/särkkä

luonnonsoraikko, raekoko vaihteleva Ø 10-100 mm

olemassa oleva syvänne/suvanto, erikseen mainittuna rakennettava

talvehtimis/suojamonttu

perkuukivikko tai olemassa oleva kivikko/iso kivi

perkuukivikoiden purkusuunta

haluttu virtaamalisäys ja -suunta

leikkaus ja vesitys poikastuotantoalueeksi

rakennettava kutusoraikko Ø 16-64 mm, vahvuus keskimäärin 30 cm

rakennettava poikaskivikko Ø 10-50 cm

lisättävä lohkare (Ø noin 1 m), sijoituspaikka ohjeellinen,

määrä noin 3-8 kpl/100 m2

.

                                                                                                                                                                                                                                                                          .

Suunnittelukohde

Piirustuksen sisältö ja numero

Suunnittelija

Sijainti

Mittakaava

Tmi Arto Hautala

Piirtäjä

Päivämäärä

Arto Hautala

Arto Hautala

9.7.2021

2.32

1:500

Kohde 32, Haaralankoski I

Tarve konekunnostukselle

Pyhäntä

Siikajoen latva



Kosken uittoperkuukivet ovat pääosin

uomaan muodostuneen saaren pohjana.

Saaren pintasiltti läjitetään rantaan ja kiviaines

levitetään koskeen.

32. Haaralankoski I

Lyhyt perattu koskijakso.

Jakson voi vähäisen koon vuoksi jättää kunnostamattakin, mutta toisaalta tien läheisyys

puoltaa kunnostusta. Mahdollinen kunnostus piirustuksen mukaisesti.

Uuteen ja vanhaan siltaan liittyvästä

mukelikkokivestä muodostunut koskijakso.

Ei kunnosteta.

Sillan alapuolella on penkoilla 5-10 suurta lohkarekiveä.

jotka siirretään nivauomaan hieman etäämmälle sillasta.

Tämä parantaa ennen kaikkea sillalta avautuvaa virtamaisemaa.

Kosken niskaan on tehty kivipadotusta (n. 20..30 cm)

lohkarekoon kivillä. Padotusvaikutus yltää vain siltaan saakka

ja heikentää yläpuoleisen nivan olosuhteita. Padotuskivet

levitetään uomaan sekä ylä- että alavirtaan-.
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Uomassa oleva poukama, joka on kerännyt pohjaan luonnonsoraa.

Soraa puhdistetaan muutamin noin 1 m2:n laikuin käsityönä. Huolehditaan

soraikkojen riittävästä virtaamasta ja vesisyvyydestä. Tarvittaessa kynnystetään

kohdalla olevaa keskiuomaa.

Uoman poukamasuojassa puhdistettavaa luonnonsoraa. Puhdistus käsityönä.

Huolehditaan  riittävästä virtaamasta ja vesisyvyydestä kynnystämällä tarvittaessa

alapuolista keskiuomaa.

'

Uomasta uittoperattut lohkarekivet ovat

miltei kokonaisuudessaan länsirannalla.

Kivet levitetään takaisin uomaan satunnaisesti

ja luonnonmukaisen oloisesti.

33. Haaralankoski II

Perattu koskijakso, jossa hyvä potentiaali taimenkoskeksi. Koskesta löytyy luonnonsoraa ja perattu kiviaines huomioiden

kiviaines on hyvälaatuista.Tiesillan läheisyyden vuoksi koskella on myös suuri maisemallinen merkitys.Helppo

kunnostettava kaivinkoneelle.

Tärkeä kunnostuskohde . Kunnostus piirustuksen mukaisesti.

koskialue (punainen rajaus) ja niva-alue (purppura rajaus)

olemassa oleva saari/särkkä

luonnonsoraikko, raekoko vaihteleva Ø 10-100 mm

olemassa oleva syvänne/suvanto, erikseen mainittuna rakennettava

talvehtimis/suojamonttu

perkuukivikko tai olemassa oleva kivikko/iso kivi

perkuukivikoiden purkusuunta

haluttu virtaamalisäys ja -suunta

leikkaus ja vesitys poikastuotantoalueeksi

rakennettava kutusoraikko Ø 16-64 mm, vahvuus keskimäärin 30 cm

rakennettava poikaskivikko Ø 10-50 cm

lisättävä lohkare (Ø noin 1 m), sijoituspaikka ohjeellinen,

määrä noin 3-8 kpl/100 m2

.

                                                                                                                                                                                                                                                                          .

Suunnittelukohde

Piirustuksen sisältö ja numero

Suunnittelija

Sijainti

Mittakaava

Tmi Arto Hautala

Piirtäjä

Päivämäärä

Arto Hautala

Arto Hautala

9.7.2021

2.33

1:500

Kohde 33, Haaralankoski II

Tarve konekunnostukselle

Pyhäntä

Siikajoen latva



Kosken traktoritieylitys. Uomakohta kannattaisi luonnonmukaistaa ja leventää

nykyisestä 6 ->8..10 metriin. Penkkojen seulanperäkivellä mataloitetaan nykyuomaa

ja levitetään loput  uoman avartamiseksi koskiniskan alapuolelle

luonnontilaista koskea ja nivaa

luonnontilaista nivaa

34. Siliäkankaankoski I

Muutoin luonnontilainen ja lyhyt niva-koskijakso, mutta ylimmän kosken niskalla on traktoritien ylitys, jossa on saattanut

olla aikoinaan siltakin (?). Tien kohdalle on tuotu uomaan pyöristynyttä seulanperäkiveä.

Kohde on pienialainen ja voidaan jättää kunnostamattakin. Ylityksenkin helpottamiseksi koskiniska tulisi kuitenkin muokata

leveämmäksi ja matalavetisemmäksi. Nyt se on vain 6 m leveä ja n. 60-70 cm syvä ja toimii kapeutensa vuoksi tulvan

nostattajana. Ei tarvetta kutusoralle. KUNNOSTUKSESTA ON KESKUSTELTAVA TRAKTORITIEN

KIINTEISTÖNHALTIJAN KANSSA:

koskialue (punainen rajaus) ja niva-alue (purppura rajaus)

olemassa oleva saari/särkkä

luonnonsoraikko, raekoko vaihteleva Ø 10-100 mm

olemassa oleva syvänne/suvanto, erikseen mainittuna rakennettava

talvehtimis/suojamonttu

perkuukivikko tai olemassa oleva kivikko/iso kivi

perkuukivikoiden purkusuunta

haluttu virtaamalisäys ja -suunta

leikkaus ja vesitys poikastuotantoalueeksi

rakennettava kutusoraikko Ø 16-64 mm, vahvuus keskimäärin 30 cm

rakennettava poikaskivikko Ø 10-50 cm

lisättävä lohkare (Ø noin 1 m), sijoituspaikka ohjeellinen,

määrä noin 3-8 kpl/100 m2

.

                                                                                                                                                                                                                                                                          .

Suunnittelukohde

Piirustuksen sisältö ja numero

Suunnittelija

Sijainti

Mittakaava

Tmi Arto Hautala

Piirtäjä

Päivämäärä

Arto Hautala

Arto Hautala

9.7.2021

2.34

1:500

Kohde 34, Siliäkankaan-

koski I.Tarve konekunnostukselle

Pyhäntä

Siikajoen latva



Nivan loppuun tai muodostuvaan koskenniskaan

tehdään pohjoisrannan niemekkeen suojaan

1-2 kutusoraikkoa (yht 6 m2, 2 m3)

nivan etelärannan lohkarekivet

levitetään uomaan

Entisen koskenniskan

alue on uittoperattu voimakkaasti.

Lounaisrannalla on noin puolen

entisen uoman levyinen, kuiva

ja ruohoinen matala perkuukivikko.

Kivikon massa on arviolta 180 m3.

Kivikko levitetään tasaisesti uomaan ja

uoman leveys palautetaan entiselleen

Kosken loppuosalla

levitetään uomaan

molemmille rannoille

vedettyjä lohkarekiviä

36. Rantalankoski

Poikkeuksellisen vahvasti uittoperattu koski, jossa vesittytvä uoma on keskiosaltaan

kavennettu puoleen alkuperäisestä. Perattu kiviaines on monimuotoista, mutta pääosin

karkeaa. Alue on rauhallinen ja rannoiltaan luonnonmukainen. Kunnostettavaan koskeen

kannattaa tuoda myös kutusoraa.

Kunnostetaan suunnitelmapiirustuksen mukaisesti

.
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Suunnittelukohde

Piirustuksen sisältö ja numero

Suunnittelija

Sijainti

Mittakaava

Tmi Arto Hautala

Piirtäjä

Päivämäärä

Arto Hautala

Arto Hautala

9.7.2021

2.36

1:500

Kohde 36, Rantalankoski

Tarve konekunnostukselle

Pyhäntä

Siikajoen latva

koskialue (punainen rajaus) ja niva-alue (purppura rajaus)

olemassa oleva saari/särkkä

luonnonsoraikko, raekoko vaihteleva Ø 10-100 mm

olemassa oleva syvänne/suvanto, erikseen mainittuna rakennettava

talvehtimis/suojamonttu

perkuukivikko tai olemassa oleva kivikko/iso kivi

perkuukivikoiden purkusuunta

haluttu virtaamalisäys ja -suunta

leikkaus ja vesitys poikastuotantoalueeksi

rakennettava kutusoraikko Ø 16-64 mm, vahvuus keskimäärin 30 cm

rakennettava poikaskivikko Ø 10-50 cm

lisättävä lohkare (Ø noin 1 m), sijoituspaikka ohjeellinen,

määrä noin 3-8 kpl/100 m2



Nivan loppuun tai muodostuvaan koskenniskaan

tehdään pohjoisrannan niemekkeen suojaan

1-2 kutusoraikkoa (yht 6 m2, 2 m3)

nivan etelärannan lohkarekivet

levitetään uomaan

Entisen koskenniskan

alue on uittoperattu voimakkaasti.

Lounaisrannalla on noin puolen

entisen uoman levyinen, kuiva

ja ruohoinen matala perkuukivikko.

Kivikon massa on arviolta 180 m3.

Kivikko levitetään tasaisesti uomaan ja

uoman leveys palautetaan entiselleen

Kosken loppuosalla

levitetään uomaan

molemmille rannoille

vedettyjä lohkarekiviä

kallionokka

Kutusoraikko 3 m2/ 1 m3 kallionokan

taakse rannan tuntumaan paikkaan,

jossa poukama alkaa kapenemaan ja kallion taustan akanvirta

alkaa taas vetämään

Kutusoraikko 6 m2/ 2 m3 kosken niskan

eteen sisäkurvin rannan tuntumaan

Kosken niskalla on noin 20 cm vettä padottava

kynnys. Se puretaan, jolloin yläpuolelle muodostuu

luontaisempi niva-alue

Kutusoraikot a 3 m2/ 1 m3 etelärannan poukamiin

vähintään 6 m yläpuolisten nokakkeiden alapuolelle.

Soraikkojen yläpuolelle tehdään pienialaiset suojakuopat,

joiden syvyys on noin 0,5 m.

kallionokka
Myös suuri noin 2-3 m3:n lohkare siirretään

uomaan niin, että vesi menee molemmilta puolilta

koskisuvanto

syvyys >1 m

syvä koskisuvanto, jonka kaivinkone kiertää tarvittaessa

pohjoisrannan puolelta

Mahdollinen kutusoraikko 5-6 m2/ 2 m3 suvannon loppuun

nivavirtaamaiselle alueelle. Sijoitus jommalle kummalle puolelle

rannan tuntumaan perkuukivien levityksen jälkeen paremmaksi katsottavalle

paikalle.

Keski- ja alaosan rannoilla on runsaasti järeääkin perkuulohkaretta, jonka uomaan siirrossa on

noudatettava erityistä luonnonmukaisuutta (vaihteleva etäisyys rannoista)

 ja korostettava maisemallisia arvoja. Rantakivikkojen purkamisen yhteydessä vesialuetta

samalla levitetään alkuperäiseen leveyteensä.

37. Rantalankoski

Pitkä uittoperattu koski, jonka rannoille peratussa kiviaineksessa on järeitäkin lohkareita. Aines on monimuotoista ja

myös uomassa on monimuotoista vaihtelua kalliokoista syviin koskisuvantoihin.Rannat ovat luonnontilaisia ja varjostavia.

Uomassa ei ole säilynyt luonnonsoraikkoja.

Koskesta tulee kunnostuksen jälkeen hyvin näyttävä maisemallisestikin. Muutos nykyiseen tulee olemaan suuri.

Kunnostetaan suunnitelmapiirustuksen mukaisesti, mutta runsaan perkuukiviaineksen vuoksi suunnitelmaa

tulee soveltaa syntyvän uoman luonteen mukaisesti.

lohkarekivet voidaan asetella

luonnonmukaisiksi kynnyksiksi

(ei suoraa järjestystä!)

lohkarekivet voidaan asetella

luonnonmukaisiksi kynnyksiksi

(ei suoraa järjestystä!)

lohkarekivet voidaan asetella

luonnonmukaisiksi kynnyksiksi

(ei suoraa järjestystä!)

koskialue (punainen rajaus) ja niva-alue (purppura rajaus)

olemassa oleva saari/särkkä

luonnonsoraikko, raekoko vaihteleva Ø 10-100 mm

olemassa oleva syvänne/suvanto, erikseen mainittuna rakennettava

talvehtimis/suojamonttu

perkuukivikko tai olemassa oleva kivikko/iso kivi

perkuukivikoiden purkusuunta

haluttu virtaamalisäys ja -suunta

leikkaus ja vesitys poikastuotantoalueeksi

rakennettava kutusoraikko Ø 16-64 mm, vahvuus keskimäärin 30 cm

rakennettava poikaskivikko Ø 10-50 cm

lisättävä lohkare (Ø noin 1 m), sijoituspaikka ohjeellinen,

määrä noin 3-8 kpl/100 m2

.
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Suunnittelukohde

Piirustuksen sisältö ja numero

Suunnittelija

Sijainti

Mittakaava

Tmi Arto Hautala

Piirtäjä

Päivämäärä

Arto Hautala

Arto Hautala

9.7.2021

2.37

1:500

Kohde 37, Korpelankoski

Tarve konekunnostukselle

Pyhäntä

Siikajoen latva



sisäkurvin rannassa olevat

vanhat uitonohjausparrut säilytetään

koskemattomina

Ulkokurvin rannassa

on perkuukiven päälle kasautunut

silttiä ja ruohokasvillisuutta.

Siltti läjitetään rantaan ja kivet levitetään uomaan.

Uoman leveys kasvatetaan alkuperäiseksi.

Siirrettävä massa  noin 20-30 m3

Sisäkurvin suojassa hieman hiekkaista

mutta taimenen putsattavissa olevaa luonnonsoraa

Noin 10 m2. Puhdistus tarvittaessa käsityönä.

38. Ämmänkoski

Vahvasti uittoperattu koski, jonka rannoille peratussa kiviaineksessa on

järeitäkin lohkareita. Aines on monimuotoista ja myös uomassa on

monimuotoista vaihtelua kalliokoista syviin koskisuvantoihin.

Rannat ovat luonnontilaisia ja varjostavia.Uomassa on säilynyt yksi

inventoinnin parhaista luonnonsoraikoista.

Koskesta tulee kunnostuksen jälkeen hyvin näyttävä maisemallisestikin.

Muutos nykyiseen tulee olemaan suuri.

Kunnostetaan suunnitelmapiirustuksen mukaisesti.

Uomaan siirretään myös rantojen järeimmät lohkareet.

Näiden levityksessä tulee huomioida korostetusti maisemallisuus

ja niiden sijoittelun on oltava rantaetäisyyden suhteen vaihtelevaa.

.
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Suunnittelukohde

Piirustuksen sisältö ja numero

Suunnittelija

Sijainti

Mittakaava

Tmi Arto Hautala

Piirtäjä

Päivämäärä

Arto Hautala

Arto Hautala

9.7.2021

2.38

1:500

Kohde 38, Ämmänkoski

Tarve konekunnostukselle

Pyhäntä

Siikajoen latva

koskialue (punainen rajaus) ja niva-alue (purppura rajaus)

olemassa oleva saari/särkkä

luonnonsoraikko, raekoko vaihteleva Ø 10-100 mm

olemassa oleva syvänne/suvanto, erikseen mainittuna rakennettava

talvehtimis/suojamonttu

perkuukivikko tai olemassa oleva kivikko/iso kivi

perkuukivikoiden purkusuunta

haluttu virtaamalisäys ja -suunta

leikkaus ja vesitys poikastuotantoalueeksi

rakennettava kutusoraikko Ø 16-64 mm, vahvuus keskimäärin 30 cm

rakennettava poikaskivikko Ø 10-50 cm

lisättävä lohkare (Ø noin 1 m), sijoituspaikka ohjeellinen,

määrä noin 3-8 kpl/100 m2



Ulkokurvin rannassa

on perkuukiven päälle kasautunut

silttiä ja ruohokasvillisuutta.

Siltti läjitetään rantaan ja kivet levitetään uomaan.

Uoman leveys kasvatetaan alkuperäiseksi.

Siirrettävä massa  noin 20-30 m3

Uittoperattuja lohkarekiviä

levitetään koko pinta-alalle

39. Pikkukoski 10

Tiesillalta näkyvä hyvin lyhyt koskikynnys. Kynnystä on uittoperattu.

Kynnys kannattaa mahdollisesti kunnostaa vain tienäkymän maisemallisuuden vuoksi.

.
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Suunnittelukohde

Piirustuksen sisältö ja numero

Suunnittelija

Sijainti

Mittakaava

Tmi Arto Hautala

Piirtäjä

Päivämäärä

Arto Hautala

Arto Hautala

9.7.2021

2.39

1:500

Kohde 39, Pikkukoski 10

 Tarve konekunnostukselle

Pyhäntä

Siikajoen latva

koskialue (punainen rajaus) ja niva-alue (purppura rajaus)

olemassa oleva saari/särkkä

luonnonsoraikko, raekoko vaihteleva Ø 10-100 mm

olemassa oleva syvänne/suvanto, erikseen mainittuna rakennettava

talvehtimis/suojamonttu

perkuukivikko tai olemassa oleva kivikko/iso kivi

perkuukivikoiden purkusuunta

haluttu virtaamalisäys ja -suunta

leikkaus ja vesitys poikastuotantoalueeksi

rakennettava kutusoraikko Ø 16-64 mm, vahvuus keskimäärin 30 cm

rakennettava poikaskivikko Ø 10-50 cm

lisättävä lohkare (Ø noin 1 m), sijoituspaikka ohjeellinen,

määrä noin 3-8 kpl/100 m2
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Kutusoraikko 6 m2, 2 m3.

Niskan sisäkaarteen suojaan

aivan rantaviivan tuntumaan

Kutusoraikko 3 m2, 1 m3

Yläpuolisen niskaulokkeen suojaan

sisäpoukaman rannan tuntumaan

Kutusoraikko yläpuoleisen

niskaulokkeen suojaan

sisäpoukaman rannan tuntumaan

Poukamaa pyritään levittämään,

jotta sora saadaan suojaan tulvavirtaamalta

Perkuukiveä on alueella melko vähän ja sekin

laikuittain pohjoisrannalla

ja pääosinkosken välikynnysten kohdalla.

Levitetään uomaan satunnaisesti ja luonnonmukaisesti

Kosken loppuosa on perattu muuta koskea voimallisemmin.Etelärannan kuiva perkuukivikko

vie noin kolmasosan kosken alkuperäisestä leveydestä.Kivikon päälle on kertynyt silttiä ja sillä

kasvaa ruohokasveja ja pajujakin.

Uoma palautetaan alkuperäiseen leveyteensä. Siltti ja muu puntakerros joudutaan

väliläjittämään uoman viereen ja sitten siirtämään vielä kauemmaksi rannasta. Kohdalla on

lomamökki ja läjityksestä tulee sopia homistajan kanssa!.Vaihtoehtoisesti läjitysmassa

nostetaan traktorin lavalle ja kuljetetaan kauemmaksi alueelta. Kiviaines levitetään tasaisesti koko muodostuvan uoman

alueelle. Kiviaineksen järeydestä riippuen lohkarekivistä voidaan tehdä koskeen luonnonmukaista kynnystystä (kynnyslohkareet eivät

suorassa linjassa !)

40. Leiviskänkoski

Ylä- ja keskiosaltaan vain lievästi mutta alaosaltaan voimakkaasti perattu koski. Koskessa ei havaittu säilynyttä

luonnonsoraa. Rannat ovat melko luonnontilaiset ja suojaavat.

Kunnostetaan suunnitelmapiirustuksen mukaisesti.

koskialue (punainen rajaus) ja niva-alue (purppura rajaus)

olemassa oleva saari/särkkä

luonnonsoraikko, raekoko vaihteleva Ø 10-100 mm

olemassa oleva syvänne/suvanto, erikseen mainittuna rakennettava

talvehtimis/suojamonttu

perkuukivikko tai olemassa oleva kivikko/iso kivi

perkuukivikoiden purkusuunta

haluttu virtaamalisäys ja -suunta

leikkaus ja vesitys poikastuotantoalueeksi

rakennettava kutusoraikko Ø 16-64 mm, vahvuus keskimäärin 30 cm

rakennettava poikaskivikko Ø 10-50 cm

lisättävä lohkare (Ø noin 1 m), sijoituspaikka ohjeellinen,

määrä noin 3-8 kpl/100 m2

.
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Suunnittelukohde

Piirustuksen sisältö ja numero

Suunnittelija

Sijainti

Mittakaava

Tmi Arto Hautala

Piirtäjä

Päivämäärä

Arto Hautala

Arto Hautala

9.7.2021

2.40

1:500

Kohde 40, Leiviskänkoski

Tarve konekunnostukselle

Pyhäntä

Siikajoen latva



Kutusoraikko 3 m2, 1 m3

rakennetaan muodostuvan niskaniemekkeen taakse

rannan sisäkurviin suojaan tulvavirtaamalta

Kutusoraikko 2 m2, 0.5 m3 saaren taustalle sisäkurviin

rannan tuntumaan. Sorastus tehdään massan vaihdolla.

Paikalla on tällä hetkellä hieman soralajitetta.

Saaren kiertävä uoma jätetään muutoin nykyiselleen

virtaussuunta

pohjoisrannalla on perkuukivien päälle muodostunut

saari, joka kasvaa riukukoon tuomea ja leppää. Pensaikko

raivataan pois, siltti läjitetään rantaan ja kivet levitetään

koko uoman alueelle.

tulvauoma

41. Kissakoski

Kissakoski on uittoperattu koski. Vesi virtaa syvähkönä ja kapeana keskiuomana kosken läpi. Virtaavasta uomasta

puuttuu karkea kiviaines.

Kunnostettavuus ja lopputulos on hieman hämärän peitossa, koska pääosa perkuukivistä

lienee uomaan muodostuneen, riukupuuta kasvavan rantapenkan perustana. Kiviaineksen laatu ja määrä selviävät vasta

saaren purkamisen myötä.

Kunnostetaan suunnitelmapiirustuksen mukaisesti.

.

                                                                                                                                                                                                                                                                          .

Suunnittelukohde

Piirustuksen sisältö ja numero

Suunnittelija

Sijainti

Mittakaava

Tmi Arto Hautala

Piirtäjä

Päivämäärä

Arto Hautala

Arto Hautala

9.7.2021

2.41

1:500

Kohde 41, Kissakoski

Tarve konekunnostukselle

Pyhäntä

Siikajoen latva

koskialue (punainen rajaus) ja niva-alue (purppura rajaus)

olemassa oleva saari/särkkä

luonnonsoraikko, raekoko vaihteleva Ø 10-100 mm

olemassa oleva syvänne/suvanto, erikseen mainittuna rakennettava

talvehtimis/suojamonttu

perkuukivikko tai olemassa oleva kivikko/iso kivi

perkuukivikoiden purkusuunta

haluttu virtaamalisäys ja -suunta

leikkaus ja vesitys poikastuotantoalueeksi

rakennettava kutusoraikko Ø 16-64 mm, vahvuus keskimäärin 30 cm

rakennettava poikaskivikko Ø 10-50 cm

lisättävä lohkare (Ø noin 1 m), sijoituspaikka ohjeellinen,

määrä noin 3-8 kpl/100 m2
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