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1 Hankkeen perustiedot
1.1 Toimenpiteiden yleiskuvaus ja tavoitteet
Jokioisten kunnassa sijaitsevaan Kiipunjärveen laskevaan Salmenojaan on tarkoitus perustaa
kosteikkojen ketju patoamisen ja kaivun menetelmiä yhdistämällä. Hanke täydentää alueelle
Kiipunjärven suojeluyhdistyksen vuonna 2000 rakentamaa vesiensuojeluun tarkoitettua
laskeutusallasta (suunnittelu: MTT Jokioinen, Aaro Närvänen). Kolmesta perättäisestä kosteikosta
muodostuva kokonaisuus on suunniteltu Salmelan tilan ja Metsähallituksen maille.
Toimenpiteiden tavoitteena on erityisesti edistää luonnon monimuotoisuutta ja parantaa
vesiensuojelua sekä tarjota vesilinnuille lisää poikue-elinympäristöjä. Kosteikon suurin arvo on
Kiipunjärven tilan parantamisessa. Kosteikko kuuluu Suomen riistakeskuksen valtakunnallisessa
Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeessa rakentuvaan vesilintu- ja kosteikkoelinympäristöjen hoidon
mallikohteiden verkostoon.

1.2 Kosteikon sijainti
Maakunta: Kanta-Häme
Kunta:
Jokioinen
Kiinteistöt: Salmenoja
169-404-1-299
Metsähallitus 169-404-1-76
Keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N: 6753620 E: 302439

Kuva 1 ja 2. Kosteikkokohteen lähestymiskartta ja sijainti. Kohteen sijainti maastokartalla
punaisella viivalla karkeasti rajattuna noin 3 hehtaarin laajuinen suunnittelualue.
© Maanmittauslaitos, lupa nro
326/MML/11
Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupa nro 326/MML/11

1.3 Toteutus-, hoito- ja rahoitusvastuut
Kosteikkohankkeen toteuttaja:

Kiipunjärven suojeluyhdistys KIPSU ry

Kosteikkosuunnittelu:

Suomen riistakeskus, Mikko Alhainen

Rahoitusvastuu:

Suomen riistakeskus, Kotiseutukosteikko Life -hanke ja
Kiipunjärven suojeluyhdistys KIPSU

Työmaan työnjohtaja:

Suomen riistakeskus

Kosteikkoalueelta tehtävästä puuston poistosta vastaa maanomistaja, puukauppasopimuksessa
mainittu hakkuuoikeuden haltija tai KIPSU.
Hankkeen toteuttaja on sitoutunut osallistumaan kosteikon rakennusvaiheen töihin. KIPSUN osuus
on eritelty kustannusarviossa.
Suomen riistakeskus vastaa rakennusvaiheessa siitä, että patorakenteet toteutetaan kohteen
vaatimustasoon nähden riittävin lujuus- ja mitoitusvaatimuksin. Vastuu kosteikon patorakenteiden
ylläpidosta ja alueen hoidosta siirtyy hankkeen toteuttajalle kosteikon rakennusvaiheen päätteeksi
pidettävässä loppukatselmuksessa.
Suomen riistakeskus ei korvaa kosteikkorakentamisesta aiheutuvia vettymishaittoja tai muutoksia
kosteikon lähiympäristön kuivatilassa. Maanomistajat hyväksyvät vedenpinnan nostosta aiheutuvan
suunnitelman mukaisen kuivatushaitan hyväksyessään tämän suunnitelman toteuttavaksi.

1.4 Kosteikon perustamista varten hankitut suostumukset
Kosteikon perustamista varten hankitut maanomistajien suostumukset on kirjattu
sopimusosapuolten laatimaan hankkeen toteuttamisen sopimukseen (ks. liite 1). Esisopimuksen
alustavat suostumukset vahvistuvat sitoviksi toimenpidesuunnitelman hyväksyttämisen yhteydessä.
Salmenojassa ei ole perkausyhtiötä tai vastaavaa, jonka suostumus tarvittaisiin.

1.5 Osallistaminen
Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeessa tuetaan maanomistajien ja
paikallisten yhdistysten aloitteesta toteutettavia kosteikkohankkeita, mikä edellyttää
paikallislähtöistä ja osallistavan suunnittelun periaatteita kunnioittavaa lähestymistapaa.
Ajatus Kiipunjärveen laskevaan ojaan sijoittuvan kosteikon perustamisesta lähti liikkeelle KIPSUn
esityksestä ja yhdistyksen tavoitteista parantaa Kiipunjärven tilaa ulkoista kuormitusta
vähentämällä.
Esiselvitysvaiheen aikana tehtiin maastokäynti kosteikolle 12.5.2011. Paikalla KIPSUn edustajat
Juha Suonpää ja Ilkka Järvi. Maanomistajien edustajien, KIPSUN ja paikallisen metsästysseuran
kanssa pidettiin yhteinen kartoitus- ja suunnittelupalaveri 6.6.2011. Tapaamisessa käytiin läpi mm.
hankkeen mallikosteikon toteuttamiseen liittyviä seikkoja, kosteikon perustamisen lähtökohdat ja
alustavia toimenpiteitä. Metsähallituksen alueella tehtiin maastokäynti 8.9.2011 yhdessä Markku
Saarisen kanssa. Suunniteltava kosteikkoalue mitattiin Timo Niemelän kanssa 13.10.2011

2 Suunnittelualueen tila
2.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Kiipunjärven länsipuolella järveen laskevan valtaojan varrella. Suurin osa
vesistä tulee Salmenojasta, joka tuo vesiä laajalta peltovaltaiselta alueelta kosteikon eteläpuolelta.
Suonojan valuma-alueella on intensiivistä maataloutta ja sikatiloja. Alue on maaperältään pääosin
savea. Salmenojan vesi on ravinteikasta ja varsinkin ylivirtaama-aikaan oja kuormittaa merkittävästi
voimakkaasti rehevöitynyttä Kiipunjärveä. Kainalonoja tuo vesiä pohjoispuolen metsävaltaiselta
valuma-alueelta. Kainalonojasta tuleva kuormitus on lähinnä kiintoainetta, ja ojan merkitys
kosteikon valuma-alueen kokonaiskuormitukseen on pieni.
Alueelle on suunnitteilla kolme kosteikkoallasta. Ylävirrasta lukien (kuva 3):
1. Peltovaltaisen valuma-alueen alapäässä on ojanvarressa kosteikoksi sopiva pajukoitunut
notkelma. Notkelmasta ylävirtaan on terävä ja vaikeasti viljeltävä peltokiila, joka on
mahdollista kaivaa laskeutusaltaaksi.
2. Salmenojan ylittävän tien länsipuolella on alava ja erittäin vaikeasti viljeltävä peltoalue, joka
soveltuu kosteikoksi. Pellon alavat osat ovat ylivirtaaman aikaan veden alla. Peltoalueen ja
kosteikkoallas 1 välissä on ojassa pitkä koskialue, jonka ansiosta vedenpinnan nosto ei
vaikuta yläpuolisten peltojen kuivatukseen. Kosteikoksi suunnitellulla alueella on Forssan
seudun puhelimen maakaapeli.
3. Tien ja järven välissä olevan laskeutusaltaan alapuolinen vesijättöalue soveltuu kosteikoksi.
Pajua, leppää ja saroja kasvava vesijättöalue on vain hieman Kiipunjärven vedenpinnan
yläpuolella, ja ylivirtaama-aikaan koko alue on tulvaveden valtaamaa. Alueella on vuonna
2000 kaivettu laskeutusallas ja sen yhteydessä toteutettuja kampaojia. Alueella on FSP
puhelinkaapeli, sähkölinja ja kunnan vesijohto.
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Kuva 3. Alueen yleiskuvaus ja suunnitellut kosteikkoalueet. Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupa
nro 326/MML/11.

Kuva 4. Puhelinkaapelin sijainti alueella. Kosteikkoaltaan 3 kohdalla sähkölinja ja vesiputki
noudattavat samaa peruslinjaa. Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupa nro 326/MML/11.

Kuva 5. Kosteikko 1 pajukkoalue. Paikkaa tarkistamassa KIPSUn Ilkka Järvi.

Kuva 6. Kosteikko 1. Peltokiilan kohdalle kaivetaan laskeutusallas.

Kuva 7. Kosteikko 2. Alava peltoalue on aktiiviviljelyn ulkopuolella ja tulvavesi nousee pellolle.

2.2 Suojelualueet ja muut luontoarvot
Varsinaisella toimenpidealueella tai sen välittömässä lähiympäristössä ei ole tiedossa olevia
sellaisia luontoarvoja, joita kosteikon rakentaminen voisi vaarantaa tai heikentää (tiedusteltu:
Hämeen ELY-keskus; sähköposti Martti Lautala 6.6.2011)
Suonojalla ei ole myöskään kalataloudellista arvoa. Kosteikon perustamisella on kaikin puolin
arvioituna suotuisa vaikutus alueen monimuotoisuuteen ja maisemaan sekä Kiipunjärven
vedenlaatuun.

2.3 Pohjavesialueet
Suunnitelmassa tarkoitettu toimenpidealue ei sijaitse pohjavesialueella.

2.4 Muinaisjäännökset
Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole muinaismuistolain (295/1963)
perusteella rauhoitettuja suojelukohteita.

3 Toteutus
3.1 Kosteikon yksilöity toteutustapa ja –aika
Kosteikko perustetaan patoamisen ja kaivun tekniikoita yhdistelemällä siten, että lopputuloksena
saavutettaisiin paras mahdollinen kosteikon pinta-alan ja kustannustehokkuuden yhdistelmä.
Hankkeen kaikki vaikutukset kohdistuvat kahden tilan maille. Toimenpidealue rajautuu
Kiipunjärven yhteiseen vesialueeseen. Maanomistajat ovat antaneet suostumuksensa hankkeen
toteuttamiselle tässä suunnitelmassa esitetyllä tavalla. Osakaskunnalta on myönteinen lausunto
hankkeen toteuttamiselle. Kosteikon rakennustyöt on tarkoitus toteuttaa sadonkorjuun jälkeen
alivirtaamakauden aikana loppukesällä 2012.

3.2 Kosteikon mitoitustiedot
Kosteikon mitoitustiedot on esitetty taulukossa 1. Laskennassa käytetty ylivaluma (Hq 1/20)
perustuu järvettömän valuma-alueen (Hq 1/20) nomogrammiin (Nissinen 1984, julkaisematon).
Kosteikon sijaintialueen lumen vesiarvo on määritetty puolestaan Jaakko Perälän ja Marja Reunan
julkaisussa (Lumen vesiarvon alueellinen ja ajallinen vaihtelu, ympäristöhallinnon julkaisuja 56,
Helsinki 1990) esitettyä lumen vesiarvokarttaa apuna käyttäen. Mitoitustietojen perusteena oleva
kosteikon valuma-alue on sama kuin vuonna 2000 laaditussa laskeutusallassuunnitelmassa.
Taulukko 1. Kiipun kosteikon mitoitustiedot
Valuma-alue (F) km2
Valuma-alueella peltoa
Kosteikon pinta-ala reunaalueineen

6 km2
200 ha

1 ha

Kosteikon vesipinta-ala

1 ha
300 l/skm2 Katso taulukosta

Vesipoikkileikkaus (A)

15 m2

Keskisyvyys
Kosteikon pinta-ala valumaalueesta

0,5 m
0,17 %

Pellon pinta-ala valuma-alueesta

33,3 %

Ylivirtaama (HQ 1/20)
Virtausnopeus
Pintakuorma
Viipymä

arvio

2 ha

Vesipinta-ala ja tulva-alueet

Ylivaluma (Hq 1/20)

600 ha

1,8 m3/s
0,1200 m/s
0,648 m/h
0,8 h

3.3 Selvitys kosteikon vaikutusalueesta ja padotuskorkeuksista
Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeen Lounais-Suomen alueen riistanhoidonsuunnittelija Timo
Niemelä ja projektipäällikkö Mikko Alhainen toteuttivat kosteikkosuunnittelun edellyttämät
maaston vaaitusmittaukset 13.10.2011 Geotrim LL400 tasolaserin avulla. Käytetty
vaaitusmenetelmä perustuu suunnittelualueen suhteellisiin korkeuseroihin, eikä padotustasoa ole
tämän vuoksi sidottu valtakunnalliseen korkeusjärjestelmään.
•
•

•

Kosteikko 1. Kaivamalla. Kaivualueen alapäähän rakennetaan kivistä matala pohjakynnys
pysäyttämään pohjakulkeumaa. Pohjakynnys vaikuttaa vedenpintaan alivirtaama-aikana
Kosteikko 2. Patoamalla ja kaivamalla. Kaivumassoista rakennetaan pato- ja suojapenkka
tietä vasten. Ojien suulle kaivetaan syvemmät laskeutusallasosiot.
Kosteikkoon rakennettavan pohjapadon harjan korkeus on -50 cm tien alimman pinnan
alapuolella. Pohjapadon harjasta rakennetaan leveä, joten painekorkeus pysyy pienenä
ylivirtaama-aikanakin. Kiipunjärven vesipinta ylittää tien pinnan tason HQ 1/20 virtaamalla
nykyisessä tilanteessa. Tällöin suunnitellut patorakenteet ovat kokonaan veden alla, eivätkä
ne vaikuta ylimpiin tulvakorkeuksiin. Normaalivirtaaman aikaan vedenpinnan taso on n. 50
cm Kiipun vedenpinnan yläpuolella.
Kartalla näkyvä +100 korkeuskäyrä on n. 80 cm Kiipunjärven pinnan yläpuolella.
Suunnitellulla padotustasolla pellon alavin osuus jää n. 10 cm vedenpinnan alapuolelle.
Pellon kuivatushaitta-alueen (80 cm) raja menee keskimäärin 5 metriä korkeuskäyrän
ulkopuolella. Maa nousee voimakkaasti korkeuskäyrän kohdalla.
Kuivatushaittaa pienentää kosteikkoalueelta kaivettavan massan läjittäminen jäävän pellon
alavimmalle osalle. Toimenpiteellä voidaan rajata viljellyn pellon ala selkeämmin.
Kosteikko 3. Kaivamalla. Kosteikon rakentaminen ei heikennä alueen kuivatustilaa.
Läjitysmassoilla voidaan nostaa alavia alueita, jolloin niiden kuivatustila paranee.

Kaikki kosteikkoalueelta kaivettavat massat tasoitetaan, erityisesti pellolle läjitettävät massat,
jatkokäytön helpottamiseksi.

3.4 Kosteikon perustamiseksi tarvittavat patorakenteet ja –laitteet sekä
selvitys kosteikon rakenteesta
Kiipun kosteikot ovat pieniä suhteessa valuma-alueen kokoon. Laajalta ja savipitoiselta valumaalueelta tulevat ylivirtaamat ovat suuria ja virtaamat vaihtelevat voimakkaasti.
Kohteelle soveltuvat parhaiten kivellä verhoillut pohjapadot.
Kalat ovat merkittävä sisäisen kuormituksen aiheuttaja ja ne kilpailevat vesilintujen kanssa
ravinnosta. Kalojen pääsy kosteikolle tulisi mahdollisuuksien mukaan estää, jotta kosteikko toimisi
mahdollisimman hyvin. Kiipun kosteikoille kalojen pääsyn estäminen ylivirtaama-aikaan on
käytännössä mahdotonta suunnitelluilla padotustasoilla, mutta rakenneratkaisuilla kalojen kulkua
voidaan rajoittaa. Kiipunjärven osakaskunnan suostumus ja selvitys kalastosta: Liite 2.
Kosteikkoalueet toteutetaan pääosin kaivamalla. Kosteikkojen tarkka koko ja muoto
määräytyy kaivutöiden yhteydessä, ja ne toteutetaan käytännön toteuttamisen ja
kustannusten kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Tavoitteena on luoda pintaalaltaan laaja ja tehokkaasti toimiva kosteikkokokonaisuus.

Kosteikko 1. Katso kuva 8.
Pajukkoalue:
• Pajukoituneen notkon maanpinnan taso on keskimäärin n. 60 cm Salmenojan
keskivedenpinnan yläpuolella. Ylivirtaama-aikaan vesi nousee notkon pohjan tasoon.
• Alueelle toteutetaan kaivamalla kiintoainetta pysäyttävä syvänne. Notkon alavinta osaa
kaivetaan n. 1 metrin syvyydelle 0,06 hehtaarin alalta. Kaivettavia massoja n. 600 kuutiota.
• Notkon kasvipeitteiset penkat jätetään koskematta, ja kaivettavan alueen luiska 1:1 tai
loivempi.
• Massat läjitetään viereisen pellon notkelmaan täyttömaaksi ja pajukon juurakot siirretään
maanomistajan osoittamaan paikkaan.
• Metsän puolella oja on kaivettu syvään uomaan, ja oja alkaa virrata koskimaiseksi. Ojan
penkat ovat kivistä moreenia tai kalliota. Tälle alueelle on mahdollista rakentaa penkalle
nostetuista isoista kivistä matala pohjakynnys pohjavirtausta pysäyttämään ja nostamaan
vedenpinnan tasoa altaassa alivirtaama-aikaan. Kivet asetellaan uomaan miestyönä.
• Pohjakynnyksen harjan tarkan korkeuden määrittävät alueen viljelijät yhteistyönä.
Pohjakynnys parantaa kosteikkoaltaan toimivuutta, mutta se voidaan jättää rakentamatta, jos
valuma-alueella toimivat viljelijät toteavat sen haittaavan viljelyä ja peltojen kuivatusta.
Maastomittausten aikana peltojen pinnan taso oli n. 140 cm ojan vesipinnan yläpuolella.
Peltokiila
• Terävä ja vaikeasti viljeltävä peltokiila on n. 150 cm ojan vesipinnan yläpuolella. Alueelle
toteutetaan kiintoainetta pysäyttävä pienialainen syvännealue kaivamalla. Tavoitesyvyys
normaalivedellä on noin 50 cm. Kaivettavan massakerroksen paksuus on keskimäärin kaksi
metriä. Ojien kasvittuneisiin ulkoluiskiin ei kosketa ja altaan pohja kaivetaan ojan pohjan
tasoon ja altaan keskellä hieman syvemmälle. Pellon suuntaan tulevan luiskan kaltevuus 1:2
tai loivempi.
• Kiilan pohjoispuolinen oja on virtaamaltaan pieni ja reunoiltaan äkkijyrkkä. Ojan ja metsän
välinen lohko on kokonsa vuoksi hankalasti viljeltävä. Alueen viljelijä haluaa putkittaa ojan
viljelyn helpottamiseksi. Kiilan kaivumailla täytetään ojauoma putkitettavalta osalta.
Täytemaata ojaan on varattava n. 5 m3/ojametri. Oja-alueen kokonaispituus on noin 200
metriä, joten tarvittava massamäärä on yli 1000 kuutiota. Lisäksi salaojaputken päälle
tarvitaan riittävä määrä karkeaa soraa.
• Syvännealueen tarkka koko määräytyy läjitysalueelle tarvittavan massan määrästä.
• Ojan putkittaminen hävittää periaatteessa kaistaleen monimuotoisuudelle arvokasta reunaa,
mutta metsän läheisyydessä sijaitsevan syvän ja jyrkän ojanpenkan monimuotoisuusvaikutus
on kokonaisuutena arvioiden pieni. Korvaavana elinympäristönä lähistölle tulee
loivaluiskainen kosteikkosyvänne, jossa tapahtuva kiintoaineen pidätys parantaa erityisesti
alapuolisen järven vedenlaatua. Peltokiilan kaivussa katoava peltopinta-ala korvataan ojan
kohdalle syntyvällä pellolla. Tukikelpoinen pinta-ala ei juuri muutu, mutta lohkon
viljeltävyys paranee ja samalla viljelyn kustannustehokkuus kasvaa. Lisäksi saadaan hieman
vesipintaa peltomaisemaan.
• Viljelijöiden luvalla KIPSU voi halutessaan tehdä pienen pohjakynnyksen kivistä myös
kosteikkoaltaiden väliin kiintoaineen pidättymisen tehostamiseksi.
Yhteensä kosteikko 1:
• Kaivettavia massoja n. 1600 m3
• Massojen ajoa 1000 m3, keskimäärin 100 metriä

•
•
•
•

salaojaputki 160 mm 200 metriä
Soraa n. 30 m3
Läjitysalueiden tasausta telakoneella 3 työpäivää.
Pohjakynnysten rakennus 2 miestyöpäivää

Kuva 8. Kosteikko 1. Sinisellä merkittynä kaivualueet. Punaisella läjitysalueet. Kirkkaan punaisella
on merkitty ojaan rakennettavan matalan pohjakynnyksen sijainti. Pohjakartta © Maanmittauslaitos
lupa nro 326/MML/11.

Kosteikko 2. Katso kuva 9, 10 ja 11.
Kiipunjärventien länsipuolinen alava peltoalue muutetaan kosteiksi patoamalla ja kaivamalla.
Tietä vasten rakennetaan savesta suoja- ja patopenkka, mikä mahdollistaa vedennoston alueelle.
Kosteikkoon kaivetaan kiintoainetta pysäyttäviä syvänteitä. Kosteikon patoratkaisu on leveä
pohjapato. Pohjapatoon tulee kalan kulkua rajoittava kynnys.
• Kosteikon korkojen 0-tasona on käytetty tien pinnan alinta tasoa ojarummun kohdalla.
• Maastomittauksen aikana Kiipunjärven vesipinta oli -106 cm.
• Pellon alavimman osuuden taso on keskimäärin -60 cm. Pellon alavin osuus on varsin
tasainen, kunnes maasto nousee voimakkaasti kartassa näkyvän korkeuskäyrän kohdalla.
• Alueen keskellä on FSP:n puhelinkaapeli, mikä on suunnitelmakartassa merkitty punaisella.
• Salmenojan ja Kainalonojan suulle kaivetaan syvännealueet. Syvänteiden pohjan tavoitetaso
on -150 cm, ja keskimääräinen kaivusyvyys on 100 cm. Syvänteiden luiskat 1:2.
• Salmenojan syvänteen kaivumassat läjitetään virtausta ohjaavaksi niemekkeeksi ja metsän
reunan läjitysalueelle sekä pellolle täytemaaksi.

•

•
•
•

•
•

Kainalonojan pitkänomaisen syvänteen massoista rakennetaan tien varteen patopenkka.
Kaivumaita läjitetään myös pellolle, ja massoilla nostetaan pellon pintaa alueella, mikä
vettyy vedenpinnan noston seurauksena. Syvännealueen kaivu lopetetaan turvallisen matkan
päähän puhelinkaapelista. Kaapelin kohdalle tehdään pieni virtausta ohjaava niemeke.
Patopenkalla tukitaan ojan nykyinen uoma. Penkan tavoitetaso on 0-taso. Patopenkan
tarkempi rakenne ja tieviranomaisen vaatimat selvitykset on käsitelty tarkemmin kohdassa
3.5.
Kolmas syvännealue kaivetaan pohjapadon edustalle. Kaivumassoilla jatketaan tien varren
patopenkkaa.
Syvännealueiden yhteenlaskettu pinta-ala noin 0,2 ha ja kaivettavia massoja noin 1500 m3.
Pohjapato rakennetaan pellon alavaan kulmaan kuivatyönä. Pohjapadon harjan taso on -50
cm. Patoon asennetaan tiivistesydän 22 mm vesivanerista. Padon luiskat 1:2. Saviluiskat
peitetään suodatinkankaalla ja verhoillaan seulanpäälliskivellä. Pohjapadon
alavirranpuolelta pellon kulmaan kaivetaan pienialainen syvänne, mistä vesi virtaa tien
alittaviin rumpuputkiin. Pohjapadon tarkempi rakenne ja mitoitus on esitetty kuvassa x.
Salmenoja tukitaan pohjapadon vierestä huolellisesti suodatinkankaalla ja savella, ja ojan
kohdalle rakennetaan vastaava penkka kuin Kainalonojan ja tien väliin.
Alueen penkkojen tavoitekorkeus vähintään Kiipunjärventien taso, rakennusvaiheessa
otettava huomioon painumisvara n +20 cm tavoitetasoa korkeammaksi.

Kuva 9. Kosteikko 2. Sinisellä kaivettavat syvännealueet. Punaisella läjitys- ja patopengeralueet.
Ruskealla pohjapato. Haalean sinisellä vedenpinnan taso normaalivirtaamalla. HUOM! Punaisella
viivalla merkitty FSP puhelinkaapeli. Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupa nro 326/MML/11.

Kuva 10. Pohjapadon poikkileikkauskuva. Huom! Periaatekuva, ei mittakaavassa.
Pohjapato rakennetaan pellolle kuivatyönä. Tiivistesydän rakennetaan 22 mm vesivanerista,
kuvassa sininen palkki. Vanerin molemmille puolille pohjamaan päälle laitetaan suodatinkangas
(punainen katkoviiva) ja verhoiluksi järeää kiveä (ruskea rasteri).
Tiivistesydämen alavirran puolella kiveys alkaa n. 25 cm harjan alapuolella. Kynnys ehkäisee
kalojen kulkua kosteikkoon. Ylivirtaama-aikana kalat pääsevät kynnyksen yli. Jos kalojen kulkua
täytyy helpottaa, kynnys on helppo loiventaa kiviä lisäämällä.
1. padon harjakorkeus -50 cm (n. 10 cm pellon alimman pinnan yläpuolella)
2. Pellon pinnan taso padon kohdalla
3. Kiipunjärven vesipinta
4. Pohjamaa
5. Kaivettava alue
6. Pohjamaahan juntattu tukitolppa: Kyllästetty 100 x100 mm.

Kuva 11. Pohjapadon leikkauskuva tiivistesydämen kohdalta. Huom! Periaatekuva, ei
mittakaavassa.
Tiivistesydän rakennetaan kolmesta 300x100 vesivanerilevystä. Levyillä muodostetaan virtaamaaukon v-muoto. Vanerit tuetaan paikalleen pohjamaahan juntatuilla tukipuilla. Reunavanereita
vasten rakennetaan padon molemmilla puolilla oleva patopenger (ruskealla)
1. Virtausaukon suurin leveys n. 7,5 m.
2. Pohjapadon harjan leveys n. 2,5 m.
3. Tiivistesydämenä toimiva vanerilevy
4. Rakennettava patopenger
5. Pohjamaahan juntattava paalu.
Yhteensä kosteikko 2:
• Kaivettavia ja muotoiltavia massoja n. 1500 m3
• Pohjapadon rakennus 1 päivä (telakone + 3 henkilöä)
• Seulanpäälliskiveä 20 m3 + kuljetus paikalle
• 300x100x22 vanerilevyjä 3 kpl

•
•
•

100x100x250 kyllästettyjä tolppia 4 kappaletta.
Suodatinkangasta 100 m2
Liikenneviraston ohjeiden mukaisen sivuojan teon kustannukset 8 tuntia konetyötä

Kosteikko 3. Katso kuva 12.
Tien ja järven väliselle alavalle vesijättöalueelle kaivetaan vaihtelevansyvyinen kosteikkoalue.
Kaivu painottuu nykyisen syvän laskeutusaltaan ja järven väliselle alueelle. Salmenojan lasku
Kiipunjärveen muutetaan uuteen paikkaan, jotta vedelle saadaan mahdollisimman pitkä viipymä
kosteikkoalueella.
• Vesijättöalueen pinnan taso on 0- +50 cm järven pinnan yläpuolella.
• Alueelta kaivetaan 50 cm paksuinen maakerros niiltä osin kuin maanpinnan korkeus on alle
50 cm järven vesipinnasta.
• Kaivettava pinta-ala n. 0,35 ha. Kaivettavia massoja n. 1750 m3.
• Vanhasta laskeutusaltaasta (kuva 12) mukaisesti kaivettava uoma on hyvin matala (n. 25
cm), jotta ei aiheuteta haittaa FSP puhelinkaapelille. Uoman tavoitteena on ohjata vettä koko
kosteikkoalueelle varsinkin kun vettä on enemmän liikkeellä.
• Kaivumassat läjitetään kuvan 12 osoittamille alueille.
• Salmenojan nykyinen ulosvirtausuoma tukitaan huolellisesti maa-aineksella ja
suodatinkankaalla, ja ojan kohdalle rakennetaan penger, jonka tavoitekorkeus on 50 cm
järven vesipinnan yläpuolella, eli samassa tasossa kuin viereinen vanha
ruoppausmassapenkka.
• Salmelanojan uusi uoma järveen avataan kosteikon pohjoispäähän, missä
ruoppausmassapenkkaa ei enää ole. Uoma avataan vähintään viiden metrin leveydeltä, ja
uoman tavoitesyvyys on 25 cm matalan rantapenkan alapuolella.
• Ulosvirtauskohdan kosteikon puolelle kaivetaan syvempi alue pysäyttämään viimeiset
kiintoaineet. Syvänteen pohjan tavoitetaso 50 cm järven pinnan alapuolella.
• Kosteikon pohjoispuolen kapeaan osaan tehdään poikittaisia harjanteita ja syvänteitä, joilla
luodaan kosteikkoalueeseen vaihtelevuutta ja vesiensuojelullista tehokkuutta. Maan
läjityksen yhteydessä alueesta tulee pyrkiä tekemän mahdollisimman käyttökelpoinen mm.
virkistyskäyttöä ajatellen.
Yhteensä kosteikko 3
• Kaivettavia ja läjitysalueelle tasoiteltavia massoja n. 1750 m3

Kuva 12. Kosteikko 3. Sinisellä kaivualue, punaisella läjitysalueet. HUOM! Punaisilla viivoilla
sähkölinja, vesijohto ja FSP puhelinkaapeli. Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupa nro
326/MML/11.

3.5 Kiipunjärventien suojaamiseksi toteutettavat rakenneratkaisut
Kosteikko 2 sijoittuu osittain Kiipunjärventien suoja-alueelle (Kiipunjärventie 13559 / 2 / 4330 4385 / vasen).
Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnossa ennakkotiedusteluun kosteikkoalueen rakentamisessa
huomioitavista asioista 1.11.2011 kosteikon rakenteiden sijoittuminen tien suoja-alueelle edellyttää
maantielain 42 §:n mukaisen tienpitoviranomaisen luvan.
ELY-keskuksen lausunnon ja geosuunnittelijan kanssa käytyjen keskustelun perusteella
suunnitelmaa on muutettu siten, että varsinaisia kosteikkorakenteita ei tule tien suoja-alueelle.
Tieviranomaista pyydetään arvioimaan kokeneen geosuunnittelijan maastohavaintoihin perustuvan
lausunnon ja maantielain 42 § mukaisen luvan tarvetta uudestaan.
Kiipunjärventien on sorapäällysteinen paikallistie. Maaperä alueella on pellon osalta tiivistä savea,
ja kosteikon 2 osalta alueeseen rajautuva eteläpuolinen metsäalue moreenimaata.
Kosteikon rakentaminen ei aiheuta esteitä tien suoja-alueen käytölle tienpidolliseen tarkoitukseen.
Kiipun kosteikoista altaat 2 ja 3 ovat tien läheisyydessä.
Kosteikko 2 perustetaan kaivamalla ja patoamalla tien länsipuolelle
Kosteikon patopenger rakennetaan erilleen Kiipunjärventiestä kuvan 9 mukaisesti siten, että
patopenger sivuaa tien suoja-aluetta. Kosteikon rakentamisesta kuvan 2 mukaisten kiinteistörajojen

perusteella tiealueelle ulottuu ainoastaan Liikenneviraston Hoidon ja ylläpidon tuotekortin
31.1.2011 kohdan 5.1 mukaisesti rakennettava tien kuivatuksesta vastaava sivuoja.
Sivuojan pohjan taso rakennetaan tien pinnan tasosta -80 cm. Sivuoja ohjaa tien kuivatusvedet
kosteikon padon alapuolelle, joten kosteikon vedenpinnan nostolla ei ole vaikutusta tien
kuivatustilaan.
Kosteikon patopenger rakennetaan tiiviin pohjasaven päälle pellon puolelta kaivettavasta savesta.
Padottavan vesialueen vedenpinnan määräävän pohjapadon harjakorkeus on pellon pinnan tasossa
(-50 cm), ja vedenpinnan korkeus virtaamasta riippuen 0-50 cm padon harjan yläpuolella.
Kevättulvan aikaan Kiipunjärven vedenpinta nousee jopa tien pinnan tasoon. Kiipunjärven
vedenpinnan ylittäessä padon harjakorkeuden, padon vaikutus vedenpinnan tasoon on lähes
merkityksetön. Patoaukko on mitoitettu riittävän suureksi suhteessa alueelta tulevaan virtaamaan.
Kosteikon 2 alueelle tapahtuva vedenpinnan nosto ei muuta Kiipunjärventien kuivatustilaa.
Vesitiivis patopenger pitää veden kosteikon puolella. Paikalta kaivetusta savesta rakennettu matala
patopenger ei vaikuta alueen massatasapainoon ja tien vakavuuteen.
Kuvan 9 mukaisesti kosteikon 2 pohjapadon yli virtaavan veden suuntaus ohjataan tien eteläpuolella
olevan moreenirinteeseen. Moreenirinne toimii veden virtauksen pysäyttäjänä esimerkiksi
paikallisen voimakkaan ukkoskuuron aiheuttaman ylivirtaaman tapauksessa. Ohjaamalla
purkuaukon virtaus sivuun tierungosta ja rumpuputkista voidaan vähentää suoran virtauksen
tierungolle aiheuttamaa eroosioriskiä.
Kosteikko 3 rakennetaan tien ja järven väliin kaivamalla. Kaivu sijoittuu vuonna 2000 tien
läheisyyteen rakennetun laskeutusaltaan ja järven väliin. Tällä alueella tapahtuva kaivu ei vaikuta
Kiipunjärventiehen. Kuvassa 12 esitetty läjitysalue tulee sivuamaan tiealuetta, mutta valtion
tiealueelle ei massoja läjitetä. Kaivettava massamäärä on pieni ja läjitysmassan paksuus alle 1 m.

Kuva 13 A. Kartta ja korkosuhteet alueesta. Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupa nro
326/MML/11.

Kuva 13 B. Tarkempi rakennekuva tiealueelle tehtävän pato- ja suojapenkan rakenteesta. Piiroksen
läpileikkaus kuvan 14 punaisen nuolen kohdalta. Mittakaavassa 1:100 oleva piirros: Liite 4.

Kuva 14. Kosteikon rakentamisen yhteydessä koneiden siirto tieltä työalueella tapahtuu vihreällä
nuolella merkityistä paikoista (+- 10 metriä). Kohtiin rakennetaan tarvittaessa tilapäiset liittymät, ja
niihin haetaan tieviranomaisen vaatima lupa. Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupa nro
326/MML/11.
Liite 3. Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto ennakkotiedusteluun kosteikkoalueen rakentamisessa
huomioitavista asioista 1.11.2011, sekä liikenneviraston ohjeet sivuojasta.

3.6 Puuston ja kasvillisuuden käsittely kosteikon lähiympäristössä
Suunnitellulta kosteikko- ja läjitysalueilta on poistettava puusto ja pajukko ennen kaivinkonetöiden
aloittamista. Puuston poisto on tehtävä riittävän laajasti, jotta puusto ei ole konetöiden tiellä ja
toisaalta turhaan tule kaivinkoneen kolhimaksi.
Metsähallitus hakkaa koivikon kevättalvella 2012. Metsähallituksen alueelta energiapuuksi
soveltuvan pienpuuston saa poistaa, kunhan siitä ei koidu metsähallitukselle kustannuksia.
Koskenojan maalta ainespuu esitetään hakattavaksi kevättalvella 2012. Kosteikkoalueen
pienpuuston osalta kannattaa harkita keskitettyä energiapuukauppaa.
Hakattavat alueet on rajattu Metsähallituksen alueelle yhdessä Markku Saarisen kanssa. Koskenojan
alue on rajattu kuitunauhalla kosteikko 2 osalta Mikko Alhaisen toimesta
Kosteikko 1 alueella poistettavaa puustoa on notkelmassa oleva vankka pajukko.
Kosteikko 2 alueelta poistettava puusto jakautuu Metsähallituksen ja Koskenojan omistamiin
alueisiin.
• Metsähallituksen maalla Kainalonojan ja tien väliin jäävä alue on puustoltaan lähinnä pajua
ja energiapuuksi soveltuvaa lehtipuuta.
• Koskenojan maalla poistettava puusto on pääosin ainespuuta, erityisesti järeää kuusta. Ojan
varressa on myös energiapuuksi menevää pajua ja lehtipuustoa. Puuston poisto kannattaa
toteuttaa esitetyssä laajuudessa myös vedenpinnan noston aiheuttaman metsänreunan
vettymisen vuoksi. Puut, jotka todennäköisesti kuolevat, on hyvä poistaa ajoissa.
Kosteikko 3 alueella poistettava puusto jakautuu Metsähallituksen ja Koskenojan omistamiin
alueisiin.
• Metsähallituksen maalla puusto on vesijätöllä lähinnä pajua. Kuivemmalla osuudella on n.
2-kehitysluokan koivusekametsää. Järven rannassa vanhalla ruoppausmassa-alueella on
nuorta leppää.
• Koskenojan maalla puusto on ojanvarressa pajukkoa. Kuivemmalla alueella on järeää
lehtipuustoa, pääasiassa koivua. Tien varteen sähkölinjan tuntumaan säästetään
mahdollisimman paljon maisemapuita.

Kuva 15. Puuston poisto kosteikkoalueella. Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupa nro
326/MML/11.

4 Hankkeen vaikutusten arviointi
4.1 Kosteikon perustamisen vaikutukset vesi- ja ympäristönsuojelulain
näkökulmasta
Padottavaa uomaa ei voida ominaisuuksiensa puolesta pitää vesilain tarkoittamana virtaavan veden
vesistönä tai luonnontilaisena norona. Hankkeen suunnittelun yhteydessä ei ole tullut esille
myöskään mitään sellaista, jonka perusteella olisi syytä olettaa, että kosteikon perustamisesta
saattaisi aiheutua vesi- ja/tai ympäristönsuojelulaissa tarkoitettuja kiellettyjä seurauksia ja
vaikutuksia.
Tässä suunnitelmassa esitetyt kosteikon kaivutyöt toteutetaan mahdollisuuksien mukaan
alivirtaama-aikana, jolloin rakentamisvaiheen aikana syntyvät lyhytaikaiset ja väistyvät
vesistövaikutukset jäävät kohteella erittäin vähämerkityksellisiksi. Kosteikkorakentamisen kaikki
vaikutukset kohdistuvat muutoinkin ainoastaan suostumuksensa työn toteuttamiselle antaneiden
maanomistajien maille, eikä hanke siten loukkaa tai aiheuta haittaa yleiselle edulle.
Rakentamisvaiheen jälkeen kosteikon luontaiset puhdistusprosessit pidättävät valumavesistä
kiintoainetta ja ravinteita vähentäen siten osaltaan Kiipunjärveen kohdistuvaa ulkoista kuormitusta.

4.2 Arvio vedennoston vaikutuksista kosteikkoalueen ulkopuolella
viljeltävien peltojen kuivatustilanteeseen tai muuhun maankäyttöön
Kosteikon paikka on valittu siten, että vedennosto voidaan toteuttaa kohteella mahdollisimman
hallitusti ja aiheuttamatta suurempaa haittaa lähialueiden muulle maankäytölle. Maanomistaja on
tietoinen vedennoston seurauksena aiheutuvista kuivatustilan muutoksista ja hankkeen
kokonaisvaikutuksista lähiympäristön muulle maankäytölle.

4.3 Selvitys kosteikkoalueen vaikutuksesta Kiipunjärventien vakauteen,
kantavuuteen ja routimisalttiuteen
Kiipunjärventien suojaamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja rakenneratkaisut on esitelty tämän
suunnitelman kohdassa 3.5. Suojaavien rakenteiden suunnittelussa on noudatettu Liikenneviraston
laatimia ohjeita ja suosituksia, eikä kosteikkorakentamisesta tästä syystä arvioida aiheutuvan haittaa
tielle tai sen käytölle. Suunnitelmasta pyydetään vielä lausunto tieviranomaiselta.

4.4 Natura-arvioinnin tarveharkinta
Alueen läheisyydessä ei ole Natura 2000 –verkostoon kuuluvia suojelualueita, joten perusteita
Natura-arvioinnin tarveharkinnalle ei ole.

5 Kosteikon seurannat ja jatkohoito
5.1 Kosteikon hoitoseuranta ja jatkohoidon järjestäminen
Hankkeen toteuttaja on vastuussa perustettavan kosteikon ylläpidosta kaikkine siihen liittyvine
hoito- ja seurantatöineen. Hoitotöistä aiheutuviin kustannuksiin on myös mahdollista saada
korvausta hakemalla kohteelle luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen
erityisympäristötukisitoumusta.
Kosteikon perustamista seuraavien vuosien aikana ja erityisesti tulvien jälkeen on tärkeää tarkkailla
kosteikon padon kuntoa. Kaikki patorakenteissa havaitut pienetkin vuotokohdat on korjattava
viipymättä. Kosteikon syvänteisiin kertyvien massojen määrää kannattaa niin ikään seurata aika
ajoin. Mikäli lietevara on täyttynyt, on altaat ruopattava ja niistä kertyvät ravinteikkaat massat
läjitettävä riittävän kauas kosteikosta. Kosteikon hoitotöistä huolehtiminen parantaa ennen kaikkea
kosteikon pitkänajan toimivuutta sekä ylläpitää kosteikon tärkeiden puhdistusprosessien toimintaa
vesiensuojelunäkökulmasta tarkasteltuna.
Paikalliselle toteuttajataholle annetaan tarvittaessa lisäohjeita kosteikon toiminnan ja tuottavuuden
ylläpidon kannalta tärkeiden hoito- ja kunnossapitotöiden toteuttamisesta.

5.2 Pienpetojen pyyntisuunnitelma
Mallikosteikkokohteilla tavoitteena on motivoida paikallisia lisäämään vierasperäisiin pienpetoihin
kohdistamaa pyyntipainetta kosteikoilla ja niiden lähiympäristöissä. Pienpetopyynnin huomioon
ottaminen on erittäin tärkeää, jotta vesilintuelinympäristöjen parantamiseen tähtäävien
toimenpiteiden positiiviset vaikutukset eivät valuisi hukkaan runsastuvien pienpetokantojen
aiheuttaman saalistuspaineen kasvun myötä.
Kiipun kosteikoilla hyvä paikka kaksille minkinraudoille on rakennettavan pohjapadon yhteydessä
virtausaukon molemmin puolin.
KaNu-loukulle sopiva paikka on pohjapadon eteläpuolisessa metsänreunassa missä on riistan
kulkureitti.
Loukut on näillä paikoilla helposti tarkastettavissa esimerkiksi työmatkan aikana.

Kuva 16. Kosteikon lähiympäristöön viritetty KaNu loukku soveltuu erinomaisesti esimerkiksi supikoirien
pyyntiin.

5.3 Vaikuttavuusseurannat
5.3.1 Vesilintulaskennat
Vesilintulaskentojen tarkoituksena on mitata kosteikon luontaisten ravintovarojen
linnustovaikutuksia sekä tuottaa vertailuaineistoa erilaisten kunnostushankkeiden vaikuttavuudesta.
Vesilinnut soveltuvat indikaattorilajeina muutoinkin erinomaisesti hankkeen luontovaikutusten
mittaamiseen, sillä niiden runsausmuutokset kuvastavat lahjomattomasti kosteikkoympäristön
laadun muutoksia ja antavat siten viitteitä myös laajemmista lajistovaikutuksista.
Kosteikolle on perustettu vesilintujen laskentapiste Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen
ohjeiden mukaisesti. Laskentaohjelmaan sisältyy toukokuussa toteutettavat vesilintujen
parilaskennat (2 kpl), kesä-heinäkuun aikana tehtävä poikuelaskenta sekä elokuun puoliväliin
mennessä toteutettava vesilintujen kertymälaskenta. Laskennat tehdään sekä ennen että jälkeen
kosteikon perustamista. Laskentaohjelma ulottuu vuoden 2015 loppuun asti, jonka aikana
laskennoista vastaa KIPSU. Laskentojen käytännön toteuttamisesta KIPSU sopii tarkemmin
paikallisten lintuharrastajien tai metsästäjien kanssa keväällä 2012.
Vertailukelpoisten ja vääristymättömien laskentatulosten saamiseksi ruokintaa ei saa aloittaa
kosteikolla ennen elokuun alkupuolella tehtävää vesilintujen kertymälaskentaa. Mahdollisessa
metsästyskauden aikaisessa houkutteluruokinnassa tulisi pysyä kohtuudessa ja ruokkia vain sen
verran kuin linnut syövät. Liiallinen ruokinta kosteikoilla saattaa aiheuttaa ravinnekuormitusta.

5.3.2 Saalisseuranta – osana riistavarojen kestävän käytön ohjausta
Vesilintujen metsästyskuolleisuutta seurataan kosteikolla saalisseurannan avulla. Seurantatietoja
hyödynnetään mm. metsästyksen vaikutuksia arvioitaessa sekä kestävän metsästysverotuksen
mitoittamisessa.
Metsästysoikeuden haltija pitää kirjaa kosteikkokohteelta metsästyskauden (20.08.−31.12) aikana
saadusta saaliista. Perusseurannassa saadun saaliin lukumäärä kirjataan ylös lajeittain (x sinisorsaa,
x tavia jne.).

6 Hankkeen kustannusarvio
Kosteikon rakentamisen kustannusarvio ja materiaaliluettelo on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Kosteikon perustamisesta aiheutuvat kustannukset työvaiheittain esitettynä.
KUSTANNUKSET
YKSIKKÖ MÄÄRÄ
YHT.

SUUNNITTELU JA TOTEUTUKSEN VALVONTA
Suunnitteluun liittyvät maastokäynnit (kasvisto- ja eläimistökartoitukset, vaaitus, maastosuunnittelu:)
Toimenpidesuunnitelman laadinta
Toteutukseen liittyvät maastokäynnit

htp
htp
htp

3
2
4

Yhteensä

300 €
1000 €
500 €

1 800 €

KONETYÖT (laskettu työn tuottavuudeksi 65 kuutiota/tunti,
pitkäpuomilla ja lukua on pyöristetty ylöspäim varmuuden
vuoksi)
Kaivinkoneen työtuntihinta: sarakkeessa tunti+alv+yht.

110

25

135 €

Koneen siirtokulut
Kaivu- ja maanrakennustyöt kosteikot 2 ja 3 yht. 3250 m3
Kaivu- ja maanrakennustyöt kosteikko1 yht. 1600 m3
Maan ajo kosteikko 1. 1000 m3 a 100 m.
Tien reunaojan viimeistely

kpl
tuntia
tuntia

2
50
30

tuntia

6

500 €
6 750 €
4 050 €
1500 €
810 €

Yhteensä

13610 €

PATOLAITTEET JA -MATERIAALIT (ilman alv)
Suodatinkangas (25 m x 5 m) x 2 pakettia
Vesivaneri 300*100*22
Tukitolpat 100X100 2,5 m
Seulanpäälliskivi 20 m3
Salaojaputki kosteikko1.

pkt
kpl
m

Soraa salaojaputken päälle

Yhteensä
1. HANKKEEN KOKONAISKUSTANNUKSET

2
3

350 €
300 €
400 €
200 €
200 €
400 €

1950 €
17 360 €

- suunnittelu ja toteutuksen valvonta, konetyöt sekä patolaitteet ja -materiaalit

2. KONETYÖT, PATOLAITTEET JA -MATERIAALIT, JOSTA
a) SUOMEN RIISTAKESKUKSEN OSUUS Kosteikot 2 ja 3
b) KIPSUN osuus (Kosteikko 1, maan ajo kannattaa tehdä talkoilla)

15 460 €
9 310 €
6 150 €

7 Hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat viranomaisluvat
7.1 Paikallisen ELY-keskuksen lupa/lausunto hankkeen toteuttamiseksi
Hämeen ELY-keskukselta on pyydetty 06.06.2011 tietoa kosteikon rakentamista rajoittavista
asioista. ELY-keskuksella ei ollut tiedossa hankkeen toteuttamista estäviä asioita. Valmis
toimenpidesuunnitelma lähetään vielä lausunnolle Hämeen ELY-keskukseen.
Tieviranomaiselta (Uudenmaan ELY) pyydetään lausuntoa hankkeesta Kiipunjärventiehen liittyen.
Lausunnon perusteella toimenpiteille haetaan tieviranomaisen vaatimat luvat.
Hankkeen oikeudellisista edellytyksistä on esitetty tarkempi arviointi tämän suunnitelman kohdassa
4.1.

7.2 Maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettu maisematyölupa
Perustettava kosteikkokohde ei sijaitse sellaisella kaava-alueella, jonka määräyksissä edellytettäisiin
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 128 §:ssä tarkoitetun maisematyöluvan saamista.

7.3 Hankkeen työjärjestys ja muistilista
1. Puuston poisto talvella 2012
2. Maanomistajien ja KIPSUn hyväksymä suunnitelma ELY-keskukseen lausunnolle.
3. ELY:n hyväksyntä
4. Vesilintulaskijan sopiminen (Kiipun Rakki ry?)
5. Urakoitsijoiden kilpailutus ja valinta  sopimus
6. Seulanpäälliskiven hankinta (paikallista ja talkoilla jos mahdollista)
7. Vanerit, puutavara, ruuvit, suodatinkankaat
8. Työluvan hakeminen tieviranomaiselta
9. FSP puhelinkaapelin merkitseminen mastoon FSP:n toimesta
10. Vesijohdon merkitseminen maastoon, Jokioisten kunta (jonkinlaiset merkit jo olemassa)
11. Kosteikkoalueen paalutus ja korkojen merkitseminen maastoon
12. Koneet käymään

