
   
 

KVVY:n virtavesien kunnostuskohteet vuosina 2013-16 
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Numero Kohde

1 Rautajoki

2 Myllyoja 

3 Kikkelänjoki

4 Vahokoski

5 Hanhijoki

6 Myllypuro

7 Särkikoski

8 Vilppulankoski

9 Vilppulankoski

10 Loppiskoski

11 Myllypuro

12 Sikojoki

13 Suninkoski
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11) 
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VILPPULANKOSKI  (MÄNTTÄ-VILPPULA) KUNNOSTUS 3.9.2016 

Vilppulankoskella jatkettiin edellisenä vuonna aloitettuja kunnostustoimia. Kunnostuksiin osallistui pieni, 
mutta sitkeä tehotiimi, joka päivän aikana muodosti alueelle kolme kutusoraikkoa. Kunnostusten aikana 
tehtiin maantiesillan alapuolelle kosken niskalle laaja lisääntymisalue (kuvat 3 ja 4). Hieman alemmaksi 
muodostettiin puolestaan vaijerihissiä hyväksi käyttäen kaksi pienempää kutusoraikkoa. Vuosien 2015 ja 
2016 aikana Vilppulankoskeen on tehty 5 taimenen kutusoraikkoa. Koskialueella tullaan toteuttamaan 
sähkökoekalastukset vuonna 2017, jolloin kunnostusten vaikutuksia taimenen luontaisen lisääntymisen 
voidaan arvioida.      

 

Kuvat 1 ja 2. Vilppulankosken talkookunnostajat ja vuonna 2016 tehtyjen soraikkojen sijainnit. 

 

Kuvat 3 ja 4. Vilppulankosken maantiesillan alapuolen niska-alue ennen ja jälkeen kunnostuksen. 

 

Kuva 5. Vilppulankosken pääuoman kiviriutan viereen tehdyt kaksi kutusoraikkoa.  

Ennen kunnostuksia Jälkeen kunnostusten 

Jälkeen kunnostusten 



   
 

LOPPISKOSKI (TAMPERE) KUNNOSTUS 10.9.2016 

Asuntilanjoen reitin ylimmällä koskialueella, Loppiskoskella, järjestettiin talkookunnostustapahtuma 
10.9.2016. Kunnostukset tehtiin yhteistyössä Näsijärven kalastusalueen ja alueella olevien osakaskuntien 
kanssa. Tampereen kaupunki oli tukemassa myös toimintaa. Päivän aikana koskialueelle muodostettiin 
neljä erillistä kutusoraikkoa. Myös kapeaa ja perattua uomaa kivettiin kalojen suojapaikkojen 
muodostamiseksi. Soraikkojen muodostaminen onnistui poikkeuksellisen hyvin ja onkin mielenkiintoista 
jatkossa nähdä, tapahtuuko alueella taimenen lisääntymistä jo syksyllä 2016. 

 

 

Loppiskosken niska-alue ennen ja jälkeen kunnostuksen. 

 

Loppiskosken ylittävän maantiesillan alapuoli ennen ja jälkeen kunnostuksen. 

 

Ennen kunnostuksia Jälkeen kunnostusten 

Ennen kunnostuksia Jälkeen kunnostusten 



   
MYLLYPURON (YLÖJÄRVI) KUNNOSTUS 17.9.2016 

Ylöjärven Myllypuron kunnostuksia jatkettiin vuonna 2016 vuonna 2015 toteutettujen kunnostusten 
mukaisesti. Kunnostuskohteeksi valittiin alue, joka sijaitsi Siivikkalan taajaman välittömässä läheisyydessä. 
Kunnostukset tehtiin yhteistyössä Näsijärven kalastusalueen, Näsijärven Lohikalayhdistyksen, Ylöjärven 
vesien osakaskunnan ja Ylöjärven kaupungin kanssa. Talkoisiin osallistui vuoden 2015 tavoin erittäin paljon 
vapaaehtoisia talkoolaisia ja päivän aikana onnistuttiin laittamaan Myllypuroon kaksi ”nuppikuormaa” 
kutusoraa. Alueelle muodostettiin neljä taimenen kutusoraikkoa ja uomaa kivettiin maltillisesti kalojen 
suojapaikkojen lisäämiseksi. Lisäksi alueelta poistettiin kaksi kalojen liikkumista rajoittavaa estettä.   

 
Myllypuron talkoisiin osallistui yhteensä 24 vapaaehtoista talkoilijaa. 

 

Myllyrinteentien sillan yläpuolen kosken niska-alue ennen ja jälkeen kunnostuksen 

 
Myllyrinteentien sillan alapuoleinen koskialue ennen ja jälkeen kunnostuksen. 

 

Myllypuro kivettiin maltillisesti kalojen suojapaikkojen muodostamiseksi. 

 

Ennen kunnostusta Kunnostuksen jälkeen 

Ennen kunnostusta Kunnostuksen jälkeen 

Ennen kunnostusta Kunnostuksen 

jälkeen 



   
 

SIKOJOEN (PIRKKALA) KUNNOSTUS 24.9.2016 

Sikojoen Lentoasemantien vieressä sijaitsevalla koskiosuudella pidettiin ensimmäiset talkookunnostukset  
24.9.2016. Talkookunnostusta oli Sikoisten osakaskunnan lisäksi tukemassa Pirkkalan kunta ja  
ELY-keskus. Lähellä asuvan maanomistajan tarjoaman konetyön avulla nuppikuorma kutusoraa kuljetettiin 
kasoiksi Sikojoen uoman viereen, josta talkooväen oli helppo siirtää sora uomaan. Kunnostusten aikana 
muodostetiin kaksi laajaa kutusoraikkoaluetta kosken niska-alueelle ja kaksi pienempää kutusoraikkoa.    

 

Maanomistajan tekemä konetyö mahdollisti tehokkaan ja onnistuneen kunnostuspäivän. 

 

Sikojoen Jokelan alueella sijaitsevan koskialueen niska ennen ja jälkeen kunnostuksen 

 

Toinen pienemmistä kutusoraikoista, joka tehtiin Sikojoelle. 

 

Sikojoen kunnostuksessa käytettiin myös maltillisesti puuainesta. 

Jälkeen kunnostusten 

Ennen kunnostusta Kunnostuksen jälkeen 

Ennen kunnostuksia 



   
 

JYLLINJOEN SUNINKOSKEN (IKAALINEN) KUNNOSTUS 1.12.2016 

Vuonna 2015 aloitettuja Jyllinjoen kunnostuksia jatkettiin vuonna 2016. Kunnostuskohteeksi valittiin 
Suninkoski, joka on Jyllinjoen toiseksi alin koskialue. Vesistön suuren koon ja alueella aikaisemmin 
toteutetun voimakkaan perkauksen takia kunnostuksissa käytettiin järeämpää konekalustoa ja 
kunnostuksia täydennettiin talkootyöllä. Päivän aikana talkoolaiset raivasivat alueen pusikoita, kunnostivat 
Suninkosken pientä uomaa, kivesivät pääuomaa ja viimeistelivät kutusoraikoita. Päivän aikana 
Suninkokseen muodostettiin neljä kutusoraikkoa ja uomaa kivettiin noin 300 metrin matkalta. 

 

Ennen toimiin ryhtymistä käytiin läpi kunnostuspäivän tavoitteet ja työtavat. Konetyö on  
lähes välttämätön apu jokikokoluokan virtavesien tehokkaassa kunnostamisessa. 

 

Jyllinjoen Suninkosken pääuoma oli voimakkaasti perattu ennen kunnostuksia. Kunnostusten aikana  
uomaa kivettiin kalojen suojapaikkojen muodostamiseksi. Uoman keskiosaan jätettiin avoin reitti melojille. 

 

Kunnostusten aikana koskialueelle muodostettiin neljä kutusoraikkoa. 

 

 

Ennen kunnostuksia Jälkeen kunnostusten 

Jälkeen kunnostusten Jälkeen kunnostusten 


