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3. Yleiskuvaus ja tavoitteet
Laviamäen suunniteltu kosteikkoalue on umpeenkasvanut Konniveden lahti. Umpeenkasvua
ovat vauhdittaneet toisaalla purkupaikalle tehty tie ja sen siltarumpu. Suurimpina
umpeenkasvamisen syinä voinee kuitenkin pitää maa- ja metsätalouden voimakkaasta
ojituksesta noin 450 hehtaarin valuma-aluehehtaarin sisällä aiheutunutta kiintoaineksen ja
ravinteiden vaikutusta.
Kohteen umpeenkasvu on nopeutunut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Tällä
hetkellä avovettä on vain purkupaikan suulla ja laikuittain nopeamman virtauksen kohdissa.
Kevättalvella ja keväällä kohde tulvii ja vesi nousee jääkannen päälle. (kuva 1)

Kuva 1. Kevättalvella alue näyttäytyy avoimen oloisena pikkulampena. Jään sulamisen ja
tulvan laskemisen myötä umpeen kasvaminen paljastuu.
Kohteen reuna-alue lännessä on pääosin lehtipuuvaltaista rehevää maastoa. Puusto rajoittuu
tällä hetkellä vesirajaan. Itäpuolella kapealla rantakaistalla on kuivua. Loppu puusto on
järeähköä kuusta. Puustoisella rantaosuudella suoritetaan hakkuu, jotta kaivutyö voidaan
suorittaa. Samalla saadaan avattua vesilintukohdetta entistäkin lintuystävällisemmäksi.
Maisemallisesti kosteikkokohde on näyttävällä paikalla Heinola – Kouvola –tien, 46, vierellä.
Samaan näkymään tieltä mahtuvat tuleva kosteikko, patolaitteet, osin perinnebiotooppina
hoidettava rinnepelto sekä suvun kartano mäen päällä.
Vuosina 1830- luvulla Konniveden pintaa laskettiin 1,7 metriä. Samalla rantamaata saatiin
lisää. Hujansalossa on ollut aina kosteikkoallas, jonka läpi valumavedet ovat virranneet. 1800
-luvulta vuoteen 1920 kohteelta on kaivettu savea. Tämä maankäyttömuoto on edelleen
parantanut vettyneen norkon potentiaalia vesilintukohteena.

1970 –luvulle saakka alueella on ollut ja siellä on metsästetty vesilintuja. Sittemmin
avovesiala ja linnut ovat huvenneet. Vuonna 1963 Konniveden pintaa on nostettu 67
senttimetrillä. Vedennostolla on ollut vaikutusta, nimenomaan alkukesän kosteikkoa
huuhtelevaan ilmiöön.
Pohjapadon rakentamisen myötä kosteikon vedenpinnan vaihtelu saadaan tasattua ja pintaa
voidaan säädellä säätöpadon turvin.
Yläpuolisella valuma-alueella on talousmetsiä ja ojitettuja suoalueita. Maaston
pinnanmuodostus on voimakasta, joten sadannan aiheuttamat valumat ovat nopeita.
Allastuksen myötä kosteikko tulee toimimaan tulvahuippujen tasaajana. Samalla
kiintoainesta ja veteen liuenneita ravinteita saadaan sitoutettua kosteikkoaltaan
kasvillisuuteen ja runsaaseen vesieliöstöön. Tämä tulee tarjoamaan kunnostuksen myötä
vesilinnuille ja monille muille eliöille monimuotoisen elinympäristön.
Kotiseutukosteikko – hankkeen myötä Laviamäen kosteikkokohde padotaan nykyisen vanhan
maantiesillan kohdalta. Tällä vakautetaan kosteikkoaltaan vesitaloutta. Maarakennuksen
yhteydessä asennettavalla vedensäätelylaitteistolla voidaan vesipintaa säädellä tarvittavien
hoito- tai mahdollisten kunnostustöiden ajaksi.
Heinolan Laviamäen Kotiseutukosteikko -kohde tulee tarjoamaan pesivälle monilajiselle
linnustolle merkittävän lisääntymis- ravinto sekä levähdysalueen. Samalla alueen
maisemallinen ja virkistyksellinen arvo nousee. Maanomistajien aktiivisuuden ansiosta
kohde tulee kehittymään jatkossakin kohti luonnon monikäyttöisyyden ja arvoja vaalivaa
suuntaa.

Kuva 2. Ilmakuva vuodelta 2011.
Laviamäen kosteikkokohteen vesilinnustollinen arvo on laskenut jyrkästi
umpeenkasvamisen myötä. Kopiointilupa 738/KP/09

c Maanmittauslaitos, lupa nro 326/MML/11

Kuva 3. Maastokartta 1: 2 000. Kopiointilupa 738/KP/09

c Maanmittauslaitos, lupa nro 326/MML/11
Laviamäen suunniteltu esimerkkikosteikko rajoittuu kantatilan kolmen maanomistajan
maille. Sisarukset ovat yhteisestä tahdostaan halunneet edistää alueen luontoarvoja ja
kehittää luonnonhoitoon ja -tarkkailuun ja virkistykseen tarkoitetun kohteen.
Idässä ja lännessä kosteikko tulee rajoittumaan jyrkkien maastonmuotojen mukaisesti
runsaat sata (100) metriä leveään notkelmaan. Pohjoisessa vedennosto ja kaivaminen
lisäävät merkittävästi avovesialuetta nykyisestä. Etelässä kohde rajoittuu pohjapatoon sekä
erilliseen patovalliin perustettavaan vedensäätelyjärjestelmään.
Pohjapadolla, joka on pääasiallinen vedensäätelyjärjestelmä, taataan kalojen mahdollinen
liikkuminen kohteella.
Kohteen maarakennuksen mahdollistamiseksi tullaan tekemään rantapuuston harvennusta
ja hakkuita. Kertyvä puuaines myydään tai käytetään kantatilan energiantuotantoon.
Kohteen pohjoispäästä korjataan nuorta vähäkasvuista hieskoivikkoa, joka käytetään
energiapuuna paikallisesti. Talousmetsien hoitoon tai käyttöön ei kosteikkoaltaalla ole
kielteistä vaikutusta ja tehtävät hakkuut noudattavat kestävän metsätalouden periaatetta.
Kosteikkokohteen perustamisen myötä rantaympäristö avartuu ja lisääntynyt avoimuus lisää
monien kasvien ja pieneliöiden elinympäristöä. Maarakennuksen yhteydessä saadaan
kohteen ympärille rakennettua huoltoura, joka toimii samalla maisemapolkuna. Tällä tavoin
kohteen yhdeksi tavoitteeksi haettua monikäyttöä voidaan lisätä.

4. Suunnitelma
Kosteikon vesitalous toteutuu kohteen pohjoisen valuma-alueen vesien nykyisellä
ohjaamisella altaaseen. Valuma-alue on kooltaan noin 4,45 km2 ja on pinnanmuodoiltaan
osin jyrkkärinteisiä mäkiä ja toisaalla kosteita ojitettuja notkoja.
Kohteen normaaliin vesitalouteen kuuluu nykyisin valumavesien lisäksi kesän mittaan
Konnivedestä kosteikkoon päin suuntautuva virtaus. Tämä virtaus vähenee yleensä
keskikesään mennessä. Tällä pumppaavalla vedenpinnan vaihtelulla ei ole ollut suotuisaa
vaikutusta kohteen luontoarvoihin tai monimuotoisuuteen.
Kosteikon vedenpintaa vakautetaan nykyisen päällystetyn tien 46 ja kosteikon välille
perustettavalla pohjapadolla. Pohjapadon etuina ovat matalat rakennuskustannukset sekä
huoltovarmuus. Kohteen luonteesta johtuen myös pohjapadossa virtaavan veden
maisemallinen arvo tukee ratkaisua.

Kuva 4. Padotusratkaisun esimerkkipiirros.
Vedensäätelyratkaisuun kohdistuu suuren, yli 400 hehtaarin valuma-alueiden paine ja
rasitus. Patopenkereet ja rakenteet on syytä mitoittaa ja toteuttaa sekä tarvittaessa korjailla
huolella.
Konnivedellä toteutetaan vedenpinnan sääntelyä. Keskivesi on 77,40. Vaihteluväli minimi
ja maksimi 76,34 – 77,54. Kevättulvaan vesistöllä valmistaudutaan laskemalla keskiveden
pintaa helmikuun alusta toukokuun loppuun. Tällä säännöstelyllä vedenkorkeutta lasketaan
Konnivedellä kuusikymmentä (60) senttiä.
Laviamäen kosteikon umpeenkasvamista voidaan pyrkiä rajoittamaan suunnitelmallisella
vedenpinnan säätelyllä. Kosteikkoaltaan maksimi- ja keskivedeksi on suunnitelmassa
määritetty 77,70. Tämä on Konniveden keskiveden pintaa kolmekymmentä (30) senttiä
korkeammalla. Tämä altaan säätely mahdollistaa ilmavartisen vesikasvuston kasvun säätelyn.
Maksimi- ja keskivesi säädellään kosteikkoaltaassa rakennettavalla pohjapadolla.
Patopenkereeseen on asennettu myös tyhjennysputki, jolla kosteikon vedenpintaa voi
laskea.

Padottaminen suoritetaan pohjapatoratkaisulla ja siihen liittyvällä patopenkereellä nykyisen
maatalousuran kohdalle. Kohteella on jo luontainen penger, jota vahvistamalla ja
korottamalla kosteikkoaltaan vesipintaa saadaan nostettua. Tarvittava lisämassa otetaan
penkereen viereltä, kosteikon puolelta. Samalta paikalta on vuosikymmenten aikana
nostettu savea. Samalla saadaan padon eteen tehtyä noin aarin kokoinen syvemmän veden
allas, jonka kohdalta tyhjennysputki ottaa altaasta laskettavan vetensä. Kaivannon
yläpuolelta otettu vesi on kiintoaineksesta puhtaampaa. Vedenlaskun yhteydessä
mahdollisesti irtoavaa kiintoainesta ajautuu tällä menettelyllä vähäisesti Konniveteen.
Patopenger perustetaan telakaivurilla kaivamalla ja polkemalla kaivumassasta.
Maarakennuksessa käytettävä maa-aines otetaan patoaltaan sisäpuolelta. Patopenkereestä
tehdään maisemallisesti näyttävä maastokohde. Padon harjan leveys on vähintään neljä (4)
metriä. Padon sisäsivu luiskataan minimissään suhteessa 1:3. Ulkosivu luiskataan 1:4.
Penkereessä säilytetään massatasapaino. Vain pohjapadon kiviverhousta lukuun ottamatta
maa-aines saadaan rakennuspaikalta.
Molemmat padon luiskat ja patoharja kylvetään mahdollisimman nopeasti monivuotisella
nurmi/apila – siemenseoksella.
Kosteikkoaltaan kaivutyöt rajoittuvat kohteen itä- ja pohjoisrannoille. Itärannalla kaivutyö
on mahdollista tehdä vain rannoilta, kiinteän maan päältä. Kohteelle on eduksi, jos kaivu
voidaan suorittaa kesäkaivuna. Itärannalla kaivetaan rantaviivaan polveileva kanava
kosteikkoaltaan koko mitalta. Kanavan leveyttä rajoittaa vain pyörivän kaivinkoneen puomin
mitta. Väylästä tehdään epäsäännöllisen mutkitteleva. Keskileveystavoite on noin seitsemän
(7) metriä.
Pohjoispäähän kaivetaan syvänvedenallas tulo-ojan yhteyteen. Nykyinen vajaatuottoinen
koivikko raivataan pois ja puuaineksesta tehdään havaintokuvassa läjitys/näköala –
tasanteelle kannattelevat puutelat. Tässä työtavassa sitkeät koivurangat asetellaan ristikkäin
nykyisen maanpinnan päälle. Tämän kantavan telan päälle läjitettävä kaivumassa kuivuu,
painuu ja maastoutuu kohteella hyvin.
Rehevä länsiranta jätetään puun poistoa lukuun ottamatta koskemattomaksi. Länsirannalla
veden liikkuvuus tulee maltillisen vedonnoston seurauksena virtauksen ja luontaisen
aukkoisuuden määrät kasvavat parantaen monimuotoisuuden toteutumista.
Vedensyvyys tulee kosteikon padottamisen ja kaivun jälkeen olemaan viidestä (5)
senttimetristä tuloaltaan sekä purkupaikkana toimivan pohjapadon edessä olevaan
sataanviiteenkymmeneen (150) senttimetriin.
Raivaaminen ja kosteikon reunavyöhykkeen hakkuut suoritetaan maanomistajan toimesta.
Reunavyöhykkeeltä poistetaan varttunutta kasvatusmetsää soveltuvin paikoin runsaan
kymmenen (10) metrin matkalta. Puuston alta paljastuneella maa-alalla kosteikkoaltaan
rantojen kaivu voidaan suorittaan elävää puustoa vahingoittamatta. Energiakelpoinen
koivuvaltainen puusto kerätään talteen tilan omaa käyttöä varten.

Kuva 5. Laviamäen kosteikon pohjoispään ratkaisut.
Tulouoma on käsittelyalueen länsilaidalla ja johtaa kosteikkoon syvänvedenaltaan kautta.

Kuva 6. Laviamäen kosteikon keskiosan ratkaisut.
Vaaleansininen kaivanto yhdistää jäljellä olevat avovesialueen ja parantaa kosteikon
vesitehokkuutta.

Kuva 7. Laviamäen kosteikon eteläpää ja patoratkaisu.
Kohteen maisemointiin kiinnitetään erityistä huomiota vilkkaasti liikennöidyn Heinola –
Kouvola tien takia.

Pohjapato säätää altaan keskiveden korkeuden kosteikkoaltaan eteläpäässä. Patovalliin
rakennetaan seitsemän (7) metriä leveä pohjapato kiinteästä maa-aineesta. Paikalta
saatavalla savipohjaisella maamassalla on erinomainen vedenpidätyskyky. Pohjapadon runko
vahvistetaan kahdenkymmenenyhden (21) millimetrin filmivanerilla. Vaneri tuetaan
maapohjaan upotetuilla 2x4 kyllästelankuilla. Pohjapadon rungon päälle muotoillaan loiva
luiska loivaan V – muotoon. Pohjapato verhoillaan maarakennukseen tarkoitetulla
suodatinkankaalla. Tämän päälle asetellaan vahvisteeksi erikokoista halkaisijaltaan 10 – 40
cm kiviä.

Kuva 8. Havaintokuva pohjapadon sivuprofiilista. Padon yli voidaan liikkua
maataloustyökoneilla. Suodatinkangas on merkitty punamaisella viivalla.

Tyhjennysjärjestelmänä tulee toimimaan padon länsipuolelle asetettava rumpuputki.
Johdeputket kaivetaan patopenkereen etu- ja takapuolille. Rungon luokka on SN8 ja
johdeputkien halkaisija 160mm. Johdeputkina käytetään SN8 rumpuputkea, joka kestää
alueella liikkuvat maataloustyökoneet.

Kuva 9. Pohjapadon poikkileikkauskuva. Patovahvikkeena käytetään vahvaa filmivaneria. Kiveyksen alla on
määrämittainen suodatin kangas pidättämässä kiintoaineksen siirtymistä virtaavan veden mukana.

Kuva 10. Vanhoja majavan syönnöksiä tulevan
kosteikon penkereellä.
Kanadanmajava jatkaa levittäytymistään kohti
länttä ja pohjoista. Maastokartoituksen
yhteydessä kosteikkoalueen länsilaidalta löytyi
muuttamia majavan kaatamien haapojen
kantoja.
Viimeaikoina alueella ei ole tehty
majavahavaintoja. Havaitutkin syönnökset
ovat paikallisten mukaan levittäytyvien
nuorten yksilöiden jälkeensä jättämiä.

Kuva 11. Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue – Konnivesi / SYKE

Keinoluolien rakentaminen ja luonnonhoitopyynti
Alueella esiintyy vierasperäisiä nisäkäspetoja. Supikoirien sekä minkkien pyytäminen tulee
kohteen rakentamisen jälkeen tämänhetkistäkin tilannetta tärkeämmäksi runsastuvan
saalisriistan takia.
Alueen hoitoon on pyrittävä varaamaan materiaalit ja työpanos yhden keinoluolan
rakentamiseksi. Petokontrollin ylläpitämisen helpottamiseksi keinoluolan perustaminen on
metsästysoikeudenhaltijan omarahoitteinen toimi. Paikallinen riistanhoitoyhdistys voi olla
hankkeessa mukana.

Kuva 12. Tulevan pohjapadon edessä olevaa avovesipintaa kaivetaan perustamisen
yhteydessä lisää.

Kuva 13. Näkymä tulevalta pohjapadolta kohti pohjoista. Takana keskellä poistettava
koivikkopuska, jonka päälle tehdään läjitysalue .

Kuva 14. Maisema pohjoispäästä kohti etelää pohjapadolle.
Kaivettavan pohjoispään altaan paikka. Poistettava koivikkopuska kuvasta oikealle.

Kuva 15. Kuva altaan itälaidalta kohti pohjoista. Tämä puoli rannasta käsitellään vesipintaalan lisäämiseksi.

Kuva 16. Kuva jyrkkäreunaiselta länsilaidalta, altaan keskivaiheilla, kohti itää.
Avovesialueita on vielä jäljellä, mutta nekin umpeutuvat nopeasti ilmaversoisista
vesikasveista.

5. KOSTEIKON MITOITUS

Kuva 17. Vesipoikkileikkaus

Kuva 18. Pitkittäisleikkaus
Valuma-alueen pinta-ala (F) (kosteikon yläpuolella):

450 ha

Peltopinta-ala valuma-alueella (hehtaareina):

10,1 ha

Kosteikon pinta-ala reuna-alueineen (tulva-alueineen):

2,47 ha

Kosteikon vesipinta-ala:

2 ha

Ylivaluma (Hq 1/20)

300 l/skm2

Vesipoikkileikkaus (A)

18,4

Keskisyvyys

0,25 m

Kosteikon pinta-ala valuma-alueesta (prosentteina):

0,55 %

Peltopinta-ala valuma-alueella (prosentteina):
Ylivirtaama (HQ 1/20)
Virtausnopeus

4,5 %
1,35 m3s
0,07337

Pintakuorma

m2

m/s

0,243 m/h

Viipymä

1,028807

Kuva 19. Kosteikon laskennalliset ominaisuudet

h

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 sitoutuu
toimimaan kohteella hankkeen ehtojen ja toimintatavan mukaisesti.
Hankkeeseen kuuluvat laskennat suoritetaan metsästysoikeuden haltijan toimesta.
Hankesuunnittelija sekä riistanhoidonneuvoja ovat mukana alueen kestävää käyttöä
arvioitaessa.

7. Pienpetojen pyynti
Kosteikkokohteella ja lähialueilla ylläpidetään tehokasta pienpetojen pyynti. 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 Kotiseutukosteikko –
hankkeelle metsästysvuoden lopussa.

8. Toteutus ja rahoitus
Tavoitteena on saada maansiirtotyöt ja muut toimenpiteet valmiiksi syksyn 2011 aikana.
Munkkipato otetaan käyttöön tarvittaessa hoidon tai äkillisen tulvan yhteydessä.
Hanke toteutetaan maanomistajien sekä hankkeen hallinnoijana toimivan Minttu Lavemäen
toimesta.
Suunnittelu tapahtuu Life+Return of Rural Wetlands hankkeen toimesta.
Perustamista tuetaan myös rahallisesti kaivu- ja tarvikekuluihin 5,500 €. Mikäli hanke
voidaan toteuttaa pienemmillä kuluilla, osoitetaan yli jäävä summa muihin hankekohteisiin.
Mahdollinen loppurahoitus koostuu hakijan omista varoista.
Kaivukulut pitkäpuomikoneella
Maansiirtokulut maataloustraktorilla
Suodatinkangas

4 800
400
50

Tyhjennysputki patovalliin ja tarvikkeet

150

Puutavara

100

YHTEISSUMMA

5 500 euroa

9. Hankkeen vaikutus alueen lähiympäristöön
Kaivaminen ajoitetaan siten, ettei siitä aiheudu haittaa lähiympäristöön.
Kosteikko parantaa ja lisää alueen kosteikkolajien elinympäristöä ja viihtyvyyttä alueella sekä
parantaa alueen virkistyskäyttöä ja parantaa maisemaa. Hankkeella ei ole haitallista
vaikutusta talousmetsien vesitalouteen.
Rakennettava pato on korkeudeltaan matalia ja allas vesimäärältään pieni, joten
patoturvallislaki ei aseta rakennettavalle patovallille erityisvaatimuksia.

10. Kosteikon hoito
Kosteikon rakenteita seurataan vuosittain ja tarvittaessa sortuneet rakennelmat
kunnostetaan. Huoltotie ja patovallit niitetään tarvittaessa. Luiskiin, patovalleihin ja
huoltotielle tullut pajukko poistetaan vähintään kolmen vuoden välein koneellisesti tai
raivaussahalla. Niitto- ja raivausjäte korjataan pois.
Tarvittaessa kosteikosta poistetaan ilmavartista kasvillisuutta riittävän avovesialueen
turvaamiseksi.

11. Omistussuhteet
Kosteikkoalue on Minttu Lavemäen, Ulla Lavemäki - Ek:n sekä Anne Laajaniemen
omistuksessa. Maanomistajilta on kirjallinen suostumus hankkeeseen.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen liikenne- ja
infrastruktuurivastuualueen vastaava Jarmo Ala - Akkala on antanut kohteelle: KouvolaHeinola mt 46 / tieosa 12 / paalu 4580 / noin 30 metriä oikealla, luvan kosteikon
rakentamisen tietä haittaamatta.

12. Yhteistyötahot
Life+Return of Rural Wetlands – hanke
Suomen riistakeskus
Minttu Lavemäki

Kuva 17. Minttu Lavemäki, Heinolan riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Osmo Laurila sekä
Heikki Jaakkola kevättalvisella maastokäynnillä tulevan pohjapadon paikalla.

