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1. Toteuttajat:
Suomen riistakeskus - Life+Return of Rural Wetlands, Kotiseutukosteikko –hanke
Heino Kuukka, Aku Kuukka
Kirsi Sokkala-Partio
Paavo Mattila
2. Alueen perustiedot:
Sijainti:
Maakunta:
Kunta:
Rekisterikylä:
Tilatunnus:
Omistajat:
Toteuttamisen
vastuuhenkilö:
Suunnittelija:

Lähestymiskartta 1:16 000
Etelä-Karjala
Suomenniemi
Punkka
775-408-8-103, 775-408-26-43, 775-408-8-47
Heino ja Aku Kuukka, Kirsi Jukkala-Partio sekä Paavo Mattila
Heino Kuukka
Veli-Matti Pekkarinen
Suomen riistakeskus
+358 (0) 40 450 33 69
Life+ Return of Rural Wetlands – Kotiseutukosteikko –hanke

3. Yleiskuvaus ja tavoitteet
Honnin majavakosteikko sijaitsee Suomenniemen kunnan keskustasta linnuntietä 4,5
kilometriä koilliseen. Jyrkkärinteisten mäkien suojissa oleva rehevä notkelma on ollut
majavien elinympäristönä useita vuosia. Entisen niityn metsitys on epäonnistunut majavien
aiheuttamien tulvien seurauksena.

Kuva 2. Lähtötilanteessa kohde on ollut vesittynyt ryteikkö .
Nykymuodossaan tulva-alueelta ovat majavat hävinneet sopivan ravinnon vähennyttyä.
Kuvanottohetkellä, kesäkuun puolivälissä 2011, kanadanmajavien patorakennelma oli vielä
tiivis. Muutamaa viikkoa myöhemmin rakenne petti, ja vesi valui alapuoliseen Suomijärveen.
Vaikka vedenpinta on laskenut majava-altaalla, ovat puunkasvatukselliset olosuhteet
edelleen haasteelliset. Kohde on hirvieläinten laidunaluetta. Maastossa on havaittavissa
merkkejä hirvien laidunnuksesta. Alue on myös lisääntymispaikka, sillä maastosta löytyy
vasojen ja nuorien hirvien jälkiä.
Myös metsäkauris on löytänyt seudun elinympäristökseen. Pukkien reviirimerkkejä löytyy eri
puolilta kohdealueen reunaa.
Potentiaalinsa vesilintukohteena Honni on osoittanut varhaiskeväisin paikalla viivähtävän
ja pesivän lintumäärän perusteella. Vesilintujen pesintä- ja poikasympäristönä aluetta on
mahdollisuus kehittää raivauksella sekä vesiselkärangattomien elinympäristön hoidolla.
Padottamisen, vedenpinnan säätelyn ja maapohjan kesannoinnin avulla kohteesta on
mahdollista tehdä rehevä poikastuotantoalue monilajiselle linnustolle.
Kokonaisuutena Metsälain 10§ kohteet, maanomistajien omaehtoinen suojelu sekä LIFE –
hankkeena perustettava Honnin mallikosteikko ovat esimerkillinen yhdistelmä
luonnonhoidon mahdollisuuksista ja tuloksista.

Padottavan Honnin kosteikon valuma-alueet ovat kooltaan noin 535 ha. Ympäröivä maasto,
josta kosteikon vedet kertyvät, on jyrkkien rinteiden sekä kosteiden notkojen mosaiikkia.
Kuivatuksella on maaston märimpiä kohtia yritetty saada metsäntuotolliseen tilaan.
Valuma-alueella on myös entisiä niittyjä, joihin myös suunniteltu kosteikko kuuluu.
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Kuva 3. 1: 16 000 maastokartta Honnin kosteikon valuma-alueesta.

Kuva 4. Luoteesta kosteikolle
laskeva puro on
luonnontilaisena arvokas
kohde. Kosteikkoaltaan
patoamisella ei ole vaikutusta
puroon, eikä sen luontotyyppi
vaarannu millään tavalla.
Kosteikkoallas padotaan
pohjapadolla, jolloin purossa
mahdollisesti liikkuvien kalojen
kulku ei häiriinny.

© Maanmittauslaitos, lupa nro

326/MML/11

Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 326/MML/11

Kuva 5. 1: 2 000 maastokartta Honnin kosteikkoalueesta.
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Kuva 6. 1: 2 000 Ilmakuva (2010) Honnin kosteikkoalueesta ja kiinteistörajoista.

Honnin mallikosteikko rajoittuu neljän maanomistajan maille. Heino ja Aku Kuukka, Kirsi
Sokkala-Partio sekä Paavo Mattila ovat kirjallisesti sitoutuneet Kotiseutukosteikko –
hankkeeseen. Kaikkien vaikutusalueen yksittäisten maanomistajien sitoutuminen
monimuotoisuushankkeen toteuttamiseen on ollut ehtona toteutukselle.

4. Suunnitelma
Raivaus- tai hakkuutyöt suoritetaan normaalien metsänhoidollisten toimien kaltaisina.
Suurin osa pystyyn kuolleesta alispuustosta kaadetaan, kasataan ja poltetaan paikalla.
Energiapuuksi kelpaava aines korjataan tulvitusalueen alta. Työt suoritetaan maanomistajien
toimesta sekä paikallisesti talkoilla.
Vesitettävälle alueelle jätetään järeämpiä, pystyyn kuolleita runkoja kolopesijöille sekä
hyönteisten elinympäristöksi. Jätettävä alispuusto muodostaan erikokoisia pientiheikköjä,
jotka toimivat vesilintupoikueiden lymypaikkoina.
Alueen pohja on luonnostaan riittävän epätasainen muodostaakseen monimuotoisen, eri
veden syvyyksiä tarjoavan poikasympäristön.
Kesannointi suoritetaan jatkossa tarpeen vaatiessa uuden luontaisen kaltaisen
ravinnekierron aikaansaamiseksi.
Liiallista umpeenkasvamista ehkäistään tarvittaessa raivauksella, joka tulee ottaa huomioon
jo perustamisen yhteydessä tehtävää harvennusta tehtäessä.
Honnin kosteikon vesitys tullaan toteuttamaan valuma-alueen kuivatusvesien
padottamisella kosteikkoaltaaseen. Padotus toteutetaan kaivinkonetyönä poisto-ojan suulla.
Paikka on sama, johon kanadanmajavat ovat aiemmin perustaneet alueen pääpadon. (Kuva 8
ja rakennekuva 9)
Massa tarvittavaan valliin tullaan todennäköisesti saamaan perustamispaikalta. Mikäli massa
ei riitä, tai sen laatu ei sovellu padotukseen, valmistaudutaan kuljettamaan paikalle
tarvittavat maamassat muualta, kohteen läheisyydestä. On huomioitava, että
kosteikkokohde perustetaan pääosin käytöstä poistuneelle niitylle.

Kuva 7. Loppusyksyllä 2011 raivattu kosteikkopohja tulee tarjoamaan vesilinnuille
monimuotoisen elinympäristön. Kuva on otettu allasta lännessä rajaavalta kalliolta.
Kuvaaja riistanhoidonneuvoja Jouni Tolvanen.

Kuva 8. Honnin majavapato on rakennuttu vahvasti. Patorunko on edelleen hyvin vahva.
Olemassa olevaa patoa vahvistetaan jättämällä se uuden patopenkan sisään.
Kuvaaja riistanhoidonneuvoja Jouni Tolvanen.

Kuva 9. Pohjapato perustetaan nykyisen majavapadon vierelle. Majavapato tulee toimimaan
patorakenteen taakse jäävänä tukena. Vanhaa patoa puretaan vain reunaojaan. Pato säätää
altaan vedenkorkeuden. Pohjapadon runko vahvistetaan kahdenkymmenenyhden (21)
millimetrin filmivanerilla. Pohjapadon rungon päälle muotoillaan loiva luiska V – muotoon.
Pohjapato verhoillaan maarakennukseen tarkoitetulla suodatinkankaalla ja päälle asetellaan
vahvisteeksi ns. seulanperäkiviä.

Kuva 10. Perustettavan patopenkereen edustalta (yllä oleva kuva) saadaan maamassaa
rakennusaineeksi. Samalla muodostuu syvänvedenallas, jonne kiintoainekset vajoavat ennen
veden poistumista.
Kuvaaja riistanhoidonneuvoja Jouni Tolvanen.

Saarekkeita kosteikkoaltaaseen ei patopenkereen kaivamisen yhteydessä tarvitse erikseen
tehdä. Alueella on runsaasti luontaisia kohoumia, jotka näkyvät osittain veden pinnalla tai
ovat muuten lähellä vesirajaa. Erillisten saarekkeiden tekeminen olisi tässä tapauksessa
voimavarojen tuhlaamista. Tulo-ojaan tehdään katkot oikovirtauksen estämiseksi.
Mikäli padon massaa kootessa nousee esiin suuria kiviä, niitä asetellaan vesilinnuille
levähdyspaikoiksi.
Patopenger perustetaan telakaivurilla. Korkeutta penkalle tulee keskimäärin 50 cm yli
keskiveden korkeuden. Padotuskorkeus pohjasta on padon kohdalla keskimäärin 90 cm.
Maa-aines otetaan patoaltaan sisäpuolelta. Patopenkereen pituudeksi tulee runsaat 20
metriä.
Perustettava patopenger kylvetään kaivun yhteydessä monivuotisella nurmisiemenseoksella.
Tämä kasvusto tulee sitomaan varhain keväällä siirrellyn maan pinnan.
Tyhjennysputki kaivetaan perusmaahan pohjapadon sisään, sen alapuolelle nykyisen ojan
pohjalle. Putkimateriaalina käytetään 300mm SN4 muoviputkea 6 metrin salkona.
Syvän veden allas kaivetaan poistouoman suulle. Allas kerää vedestä hienoa maa-ainesta.
Tarvittaessa allas voidaan tyhjentää. Kaivettava allas parantaa veden virtausta altaasta
poistouomaan sekä tulvaportaalle.

Kuva 11. Heino Kuukka on yksi maanomistajista,
joka odottaa kotiseutukosteikolta hyviä tuloksia.

Tulvakynnys varmistaa patorakenteen kestävyyden mahdollisen huipputulvan varalta.
Tulvaratkaisu tehdään padon itäpuoliseen päähän muiden kaivutöiden yhteydessä.
Tulvakynnys toteutetaan samalla periaatteella kuin pohjakynnyskin. Kynnys on 25 cm
pohjapadon kynnystä korkeammalla. Leveyttä tulvakynnykselle tehdään vähintään 1m.
Kosteikon padotuksen toimintaa tarkkaillaan paikallisen metsästysseuran, Kaurian
Metsästysyhdistys ry:n toimesta.
Kasvittuminen on kosteikkokohteella alkanut luontaisesti hyvin.
Ravinteita ja kiintoaineita sitovaa vihermassaa voidaan lisätä kylvämällä patoaltaan pohjalle
nurmi – apilasiemenseos alkukesällä, altaan tyhjennyksen jälkeen.
Maarakentaminen annetaan toimeksi kokeneelle telakaivinkoneyrittäjälle. Padon tekemistä,
saarekkeiden muotoilua ja niemekkeiden sijoittelua ohjeistetaan hyvin ja varmistetaan
urakoitsijan osaaminen.

Kuvat 12 ja 13. Majavien alkuperäinen padotus
on ollut vain 10 metriä leveä. Kanadanmajavat
ovat onnistuneet tukkimaan veden yli metrin
korkuisella padolla, poisto-ojan pohjasta
mitattuna.
Vetisen elinympäristön luomisen jälkeen
laidunnus jatkui siihen saakka, kunnes
ravintovaranto ehtyi. Kuvissa näkyy miten pato
ja pesä ovat alkaneet kasvaa vesoja ja heinää.
Yksi majavalammen kierto on lopussa.

5.

Kosteikon mitoitus
valuma-alue ( F )

n. 5,35 km2 / 535 ha

kosteikon pinta-ala

n. 2,61 ha

altaiden vesipinta-ala

n. 2,3 ha

6. Vesilintukannan seuranta
Alueen vesilintukannan kehitystä seurataan parilaskennalla ja poikuearvioinnilla RKTL:n
ohjeiden mukaisesti. Lisäksi loppukesällä suoritetaan alueen lintulaskenta, jossa pyritään
laskemaan kaikki lajit. Myös alueelta saadusta vesilintusaaliista pidetään tarkkaa kirjanpitoa.
Metsästyspaine sovitetaan alueen linnuston tuottoon. Lintulaskentojen tuloksena voidaan
arvioida kulloisenkin metsästyskauden metsästyskiintiö. Alueen metsästysoikeuden haltijana
oleva metsästysseura Kaurian Metsästysyhdistys ry on sitoutunut toimimaan kohteella
hankkeen ehtojen ja toimintatavan mukaisesti. Metsästysyhdistys suorittaa laskennat.
Hankesuunnittelija sekä riistanhoidonneuvoja ovat mukana alueen kestävää käyttöä
arvioitaessa.

Kuva 14. Kosteikon pohja tulee vesitettynä tuottamaan vesilinnuille paljon ravintoa.
7. Pienpetojen pyynti
Kosteikkokohteella ja lähialueilla ylläpidetään tehokasta pienpetojen metsästystä. Suurin
pyyntiponnistus suunnataan vierasperäisiin pienpetoihin, minkkiin ja supikoiraan. Pyynti
tapahtuu pääasiassa elävänä pyytävillä loukuilla ja heti tappavilla raudoilla. Pienpetopyynnin
toteuttaa paikallinen metsästysseura. Pienpetosaaliista pidetään kirjanpitoa, joka
toimitetaan vuosittain seuran vuosikokouksen jälkeen Kotiseutukosteikko -hankkeelle.
8. Toteutus ja rahoitus
Tavoitteena on saada maansiirtotyöt ja muut toimenpiteet tehtyä talven 2011 / 2012
aikana. Hanke toteutetaan Life+Return of Rural Wetlands hankkeen toimesta.
Maanomistajien yhteyshenkilönä toimii Heino Kuukka. Suunnittelu tapahtuu Life+Return of
Rural Wetlands hankkeen toimesta.
9. Hankkeen vaikutus alueen lähiympäristöön
Kosteikko parantaa ja lisää alueen kosteikkolajien elinympäristöä ja viihtyvyyttä alueella sekä
parantaa alueen virkistyskäyttöä ja parantaa maisemaa. Rakennettava pato on
korkeudeltaan niin matala, että patoturvallislaki ei aseta rakennettavalle patovallille
erityisvaatimuksia.
10. Kosteikon hoito
Kosteikon rakenteita seurataan vuosittain ja tarvittaessa rakenteet kunnostetaan. Patovalli
niitetään tarvittaessa. Rannoille, patovalleihin ja kosteikkoalueen saarekkeisiin tullut pajukko
poistetaan tarvittaessa. Raivausjäte korjataan pois. Tarvittaessa kosteikosta poistetaan
kasvillisuutta riittävän avovesialueen turvaamiseksi. Pienpetopyynti ylläpidetään tehokkaana.

11. Omistussuhteet
Maanomistajilta sekä metsästysseura Kaurian Metsästysyhdistys ry:ltä on kirjallinen
suostumus hankkeeseen ja siihen liittyviin sitoumuksiin.
12. Yhteistyötahot
Suomen riistakeskus / Life+Return of Rural Wetlands –hanke
Aku Kuukka, Kirsi Sokkala-Partio sekä Paavo Mattila
Kaurian Metsästysyhdistys ry
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Kuva 15. Honnin kosteikon ilmakuva johon on merkitty tulevan rannan rajat.

