
MW  +78.45 m

N2000

MW  +73.30 m

N2000

Tuimalankoski

Tuimalankoski on monimuotoinen kalliopohjainen koski, jolla on historiassa ollut runsasta vesimyllytoimintaa. Kosken

niskalla oleva vanha säännöstelypato uusittiin betoniseksi kiinteäksi pohjapadoksi vuonna 2012. Koskeen rakennettiin myös

kalatie, jonka rakenteet eivät kuitenkaan kestäneet kallion päällä. Rakenteista irronnutta kiviainesta on nähtävillä kosken

alaosalla. Uusittu pohjapato on liki kynnyksetön uoman korkeammalla eteläpuoliskolla ja noin 50...70 cm korkea

syvemmällä pohjoispuoliskolla. Luonnontilassa ali- ja keskivirtaama on kulkenut kosken pohjoisosan kautta ja tulvavirtaama

koko kosken alueelta. Todennäköisesti koski ei ole luonnontilassaan ollut kalojen vaelluseste vaan nousu on ollut

mahdollinen pohjoisrannan kautta. Nykyisellään taimenen nousu lienee mahdollinen kosken eteläreunan kautta, jossa

pohjapatoon on tätä varten tehty noin 2 m leveä alivirtaama-aukko. Nousureittiä tulisi kuitenkin hieman parantaa. Samoin

tulisi järjestää nousu myös käytännössä erillisen pohjoisuoman kautta. Tulisi myös pohtia (ellei jo ole pohdittu), voisiko

kosken palauttaa aidosti luonnontilaiseksi purkamalla padotukset pois. Tämä vähentäisi selvästi eteläosan virtaamaa ja

alapuoleista kokonaiskoskipinta-alaa, mutta vastaavasti lisäisi padon yläpuolelle maantiesillan molemmin puolin

alkuperäistä niva-aluetta. Padotuksen poisto palauttaisi myös 700 m ylempänä olevan kosken pinta-alaa (katso

Karjakosken alapuoleinen koski).

Tuimalankoski on profiililtaan jyrkkä. Pääosa putouskorkeudesta muodostuu jo kosken yläpuolikkaalla.  Tuo alue on

luontaisen kallioinen, eikä sille suunnata kunnostustoimia. Alapuolikkaalla kaltevuus vaimenee, mikä mahdollistaa

kutusoraikkojen perustamisen sopiviin paikkoihin. Pienimuotoiset kiveämismuokkaukset ovat tarpeen pohjoisrannan

myllyuomassa ja sen suun ympäristössä. Nämä kuten kosken pohjoisuoman sorastuksetkin on järkevintä tehdä käsityönä.

Eteläisen uoman alaosassa on tarvetta vähäiselle kaivinkonetyölle.

Kunnostus tehdään suunnitelmapiirustuksen mukaisesti. Kunnostus ei vaikuta kosken yläpuoleiseen vedenkorkeuteen.

vanhat

myllyperustukset
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Kallioreunojen syvään ja kapeaanvälikköön

on kertynyt särmäistä mursketta (?). Aines

vaihdetaan kutusoraan ja varmistetaan

sopiva virtaus. Käsityötä! Tämän ja alempien

soralaikkujen soratarve noin 1-2 m3.

kallio

kallio

kallio

kallio

kallio

kallio

kallio

kallio

kallio

Hieman sähkölinjan yläpuolella

koskipohja on n. 5-10 cm:n mukelikkokiveä.

Alueelle lisätään pieninä n. 1-2 m2:n laikkuina

kutusoraa massanvaihdolla nykyiseen pohjatasoon.

Käsityötä! Kalliopohja mahdollisesti rajoittaa

massanvaihtoa ja asia tulee tutkia ennen soran tuontia!
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vanhat

myllyperustukset

Louhittu kalliokynnys,

joka padottaa yläpuoleisen myllyuoman

koskettomaksi. Jätetään nykyiselleen.

1,5...2 m leveään myllyuomaan vuotaa virtaamaa vanhojen myllyperustusten kautta.

Alivirtaama on vähäinen mutta sopiva taimenen pienpoikasille.

Myllyuoman alapuolikas ja uoman suun likeinen koskihaara

karkeutetaan 20...50 cm kivellä. Kivi löytyy rannoilta.

Myllyuomaan perustetaan sopiviin paikkoihin massanvaihdolla kolme

pienialaista kutusoraikkoa (a 1-2 m2, 0,3-0,5 m3). Kalliopohja on pääosalla

uomaa massanvaihdon esteenä mutta täyttönä ja tukikivillä

tapahtuva sorastus poistaisi vähäviettoisen uoman koskipinta-alaa.

Käsityötä!

Mikäli myllyuoman vuotovirtaama tulevaisuudessa jostain syystä lakkaa,

virtaama voidaan järjestää pääuoman koskisuvannon kohdalta. Myllyuoman

virtaamatarve on vain n. 30 litraa/s ja tulvavirtaama on soraikkojen pysyvyydelle

haitallinen. Yhdysuoman tulee olla syvä mutta kapea, leveydeltään alle 1 m.

Virtaama säädetään ja uoman eroosio estetään reunoille asetettavilla lohkarekivillä.

Vaatii tarkemman suunnittelun suhteessa myllyrakenteisiin ja museoarvoihin.

Nykytilanteessa toimenpiteelle ei ole tarvetta

kallio

Hyvärakenteinen koskialue,

ei kunnostustarvetta
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kallio
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purettavat kivirintamat

Rannan puoleisessa uomassa

on kolme kivikynnystystä, ilmeisesti vuoden 2012

kalatierakentamisen jäänteinä. Ylimmän 1. ja 3.

kynnyksen kivet ovat alivirtaama-aikaan luonnottoman

korkeita. Mahdollisesti kalliopohja on estänyt niiden

upottamisen ja paremman perustamisen pohjaan

Ne eivät myöskään juurikaan kynnystä vesikorkeutta

ja niiden kivet hajasijoitetaan luonnonmukaisemmin lähiympäristöön

2. kynnys sen sijaan säilytetään nykyisellään.

Alimman kynnyksen yläpuoleisessa mutkassa ja

alueella yleisemminkin on runsaasti kutusoran kokoista

mutta särmikästä soraa. Alueelle perustetaan massanvaihtona

kaksi kutusoraikkoa ( a 6 m2, 2 m3) kuvan osoittamiin

paikkoihin tai muutoin massan vaihdon mahdollistaviin

kalliosyvennyksiin.

Konetyötä!

säilytettävät kynnykset

kallio

kallioulkoneman suojaan kertynyt

särmäsora poistetaan ja läjitetään maalle.

Mikäli paikalle syntyy sopiva vedensyvyys

(vähintään 50 cm) paikalle perustetaan

kutusoraikko (3 m2, 1 m3)

uoman rakenne on nykyisellään hyvä, luontaisen kallioinen

ei kunnostustarvetta

Taimenen nousu on mahdollinen eteläisintä

uomaa pitkin. Kriittisintä kohtaa kalliovälikössä

on mahdollista parantaa louhimalla siihen

yksi pienialainen väliallas. Tarvittaessa

suunniteltava erikseen.

Taimenen nousu on mahdollista järjestää etelärannan

lisäksi myös pohjoisinta uomaa pitkin tekemällä pohjapadon alle

kaksi putouskorkeuden osittavaa tiivistä kynnystä.

Vaatii tarkemman suunnittelun
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soran tuonti alueelle (traktorin

etukuormaajalla)

Vanhan padon rikkoutunut pääty, josta päävirtaus ohjautuu.

Kohdalla on kuitenkin n. 80 cm korkea luontainen kalliokynnys.

Kallion alle syvennetään kiviä poistamalla kalojen hyppyä

edesauttava monttu, syvyydeltään 50...100 cm, pinta-ala

n. 9 m2

kallio

vanhat

myllyperustukset

Ehjä pato-osuus. Padosta on poistettu

kahden säätöaukon rakenteet. Aukoissa padotus

on käytännössä peruskallion tasolla. Aukkojen kohdalla

padon alla on riittävä vesisyvyys taimenen vaellushyppyyn.

 Ei tarvetta muokkauksiin.

Hidasvirtainen 60..80 cm syvä

välisuvanto. Ei kunnostustarvetta.

vanhat

myllyperustukset
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Uoma on karkeakivinen ja hyvärakenteinen, hyvin luonnontilaisen oloinen.

Uomaleveys 19...25 m on keskivirtaamalle sopiva, eikä vanhojen myllyuomien

perkauskivikoiden ja pääuoman vesialueen levittäminen ole tarpeen. Itärannan myllyhaaraan olisi

periaatteessa mahdollista puhkaista virtausaukko ja muokata haaraan tulvalta suojattuja kutusoraikkoja.

Myllyuoma on kuitenkin niin leveä ja avara, että se veisi toimiakseen liiallisesti vettä erittäin hyvärakenteisesta

pääuomasta.

Kunnostustarvetta vain kutusoran lisäämisen suhteen.

Uoma muuttuu kaksihaaraiseksi ja samalla selvästi yläpuolista aluetta pieni- ja vähäkivisemmäksi.

Ilmeisesti keskellä olevaan ruohokasvillisuuden peittämä saari on syntynyt perkuukivien mutta osin myös

kalliopaljastumien päälle.

Keskisaaren helposti irtoavaa karkeaa kiveä (>30 cm) poimitaan molempiin haaroihin näiden uoman karkeuttamiseksi.

Saarta itsessään ei  pureta kokonaisuudessaan, vaan se jätetään osin kuivaksi alueeksi, jonka läpi vettä

pääsee virtaamaan nykyistä runsaammin.

Rantakiinteistön rantasyvänne säilytetään nykyisellään.

Syvänteen alavirran puolelle rannan tuntumaan ja

rantamutkan tarjoamaan tulvasuojaan

tehdään massan vaihdolla kutusoraikko (n. 10 m2, 3-4 m3)

Sopiva virtaama soralle varmistetaan  tarvittaessa

keskiuoman muokkauksella

kulkureitti koneille etsitään

muokkaustöiden kohdalta

länsirannalta

myllyuoman 50 cm syvä hidasvirtainen

väli pyritään yläpäästään kiveämään

koskimaiseksi mahdollisimman

pitkälle, mutta vähintään alapuolikas

jätetään nykyiselleen

Myllyuoman yläosa karkeutetaan käsityönä maanpuolipenkalta

löytyvällä kivellä. Alueelle perustetaan 1-2 pienialaista

kutusoraikkoa (a 1-2 m2, 0,3 m3) kunnostuksessa muodostuviin

sopiviin kohtiin.  Myllyuoma virtaa pääuomaa

syvemmällä ja sen vuoksi perkuukivikannas

jätetään koskemattomaksi, jotta ei aiheuteta

eroosioriskiä ja liiallisen virtaaman karkaamista

myllyuomaan. Tämä tarkistetaan vielä korkojen suhteen, olisi hyvä jos

voitaisiin avata kulkuyhteys jostain uoman puolivälin tienoilta

Patakoski

Patakoski on vanhasta myllytoiminnasta huolimatta pääosin luonnonmukainen ja rakenteeltaan hyvä koski. Kosken

alaosalta löytyy runsaasti luonnonsoraikkoja. Koski alkaa kallioniskan päälle rakennetulla vanhalla myllypadolla, joka on jo

osin purkautunut. Padon jäänteet eivät enää muodosta nousuestettä ja se voidaan jättää nykyiselleen. Kalan nousua

voidaan kuitenkin helpottaa huolehtimalla kallioniskan alapuolella riittävästä vesisyvyydestä kalojen nousuponnistukselle.

Padolta alavirtaan löytyy molemmilta rannoilta vanhat myllyuomat, joista länsirannalla olevaan virtaa edelleen vettä ja sitä

voidaan kunnostaa koskimaisemmaksi käsityönä.  Itärannan uoma on virtaamaton ja jätetään nykyiselleen.

Varsinaisen koskiuoman kunnostustarve on vähäinen ja kohdistuu yläpuolikkaalle.

Kunnostus tehdään suunnitelmapiirustuksen mukaisesti. Kunnostus ei vaikuta kosken yläpuoleiseen vedenkorkeuteen.

Myllyn vanha luonnonkoskimainen

vesikanava on tukkeutunut luonnonkivillä

kalojen kulun estävästi. Vesi virtaa kiviväleissä

pinnan ollessa kuiva. Ylimääräkiveä poistetaan,

kunnes kulku mahdollistuu. Myllyn perustuksiin

liittyvät mahdolliset betonilohkot tai lohkokivet

jätetään koskematta.
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Kunnostussuunnitelma

LUONNOS

Paimionjoki, Koski TL

Tuimalankoski

olemassa oleva ja kokonaisuudessaan tai osin kuivana säilytettävä saari/särkkä

kuivan alueen leikkaus/purku vesialueeksi

luonnonsoraikko, raekoko vaihteleva Ø 10-100 mm

olemassa oleva tai erikseen mainittuna rakennettava syvänne/suvanto,

perkuukivikko tai olemassa oleva kivikko/iso kivi

perkuukivikoiden purkusuunta tai muiden kivien siirtosuunta

uoman virtaussuunnat sekä haluttu virtaamalisäys ja -suunta

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

rakennettava huokoinen poikaskivikko, kivien keskikoko Ø 10-50 cm tai

perkuukivikkoa purettaessa luontaisen jakauman mukaan

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

määrä noin 3-8 kpl/100 m2 tai perkuukivikkoa purettaessa luontaisen

määrän mukaan.

runsaan vesikasvillisuuden alue tai perkuukivikoiden päällä kasvava runsas

heinäkasvillisuus

perkuukivikoiden päällä kasvava runsas lehtipensaikko


