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1. Toteuttajat:
Suomen riistakeskus - Life+Return of Rural Wetlands
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Atte Jalkanen,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jäppiläntie
681, 76100 PIEKSÄMÄKI gsm: 050 591 2811
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2. Alueen perustiedot:
Sijainti:
Lääni:
Maakunta:
Kunta:
Rekisterikylä:
Tilatunnus:
Omistaja:
Toteuttamisen
vastuuhenkilö:
Suunnittelija:

sijaintikartta 1:200 000
Itä-Suomen lääni
Etelä-Savo
Pieksämäki
Jäppilä
5:314 / Ikola
Anu Häkkänen, Arttu Häkkänen sekä Juho Häkkänen
Atte Jalkanen
Veli-Matti Pekkarinen
Suomen riistakeskus
040 450 33 69
Life+ Return of Rural Wetlands

3. Yleiskuvaus ja tavoitteet
Peräsuon suunniteltu kosteikkoalue on entinen viljelyssuo. Kohteella ei ole viljelty enää
kymmeniin vuosiin. Niitty onkin heinittynyt ja pajukoitunut voimakkaasti. Samalla
kuivatuksessa käytetyt sarkaojat ovat sortuneet eivätkä toimi. Peräsuon alueella on
toistuvasti, etenkin keväisin, tulva, joka peittää koko suunnitellun runsaan kahden hehtaarin
kosteikkoalueen. (kuva 1)

Kuva 1. Keväällä alueen peittävät sulamisvedet, lumi- ja jääsohjo.
Kuivatulla peltosuoalueella ei ole maa- ja metsätaloudellisesti merkitystä maapohjan
märkyyden takia. Jopa alueen avo-ojat vallannut pajukko on pääosin kuollut liialliseen
märkyyteen. Vain kohteen reunoilla kasvaa käsivarren paksuista ja pienempää koivikkoa.
Vähäisellä lehtipuustolla ei kuitenkaan ole kuin vähäistä energiataloudellista arvoa.
Yläpuoleiset valuma-alueet ovet kooltaan lähes 1 000 ha. Valuma-alueella on talousmetsiä
ja runsaasti ojitettuja suoalueita. Allastuksen myötä kosteikko tulee toimimaan
tulvahuippujen edelleen tasaajana. Tällä hetkellä kohde on vesittynyt vain kevään
tulvahuipun ajan. Sen jälkeen kohteen sopivuus vesilinnustolle on sangen vähäinen.
Hankkeessa tehtävät patorakenteet ylläpitävät avovettä koko sulakauden, joten
monimuotoiset elinolosuhteet kehittyvät patoamisen myötä huomattavasti.
Lyhyt kevään tulva on osoittanut maastokäynnin yhteydessä alueen potentiaalin
vesilintukohteena. Maltillisella patoamisella ja veden suunnitelmallisella johtamisella
muodostuvaan patoaltaaseen on mahdollista muodostaa arvokas vesi- ja kahlaajalinnuston
lisääntymis- ja levähdyspaikka.
Kosteikon perustamisen myötä lisättäisiin myös muuta luonnon monimuotoisuutta. Myös
sammakot sekä maastokäyntien yhteydessä runsaasti havaitut sisiliskot tulevat hyötymään

Peräsuon uudesta käyttömuodosta. Vesiensuojelullisesti kosteikkoallas tulee tasaamaan
tulvahuippuja sekä pidättää kiintoainesta ja sitoo ravinteita. Tällä on positiivinen vaikutus
alapuolisiin vesistöihin, Kiukoonpuroon sekä Tinakypärä –järveen.
Pieksämäen Peräsuon kosteikkokohde tulee toimimaan merkittävänä alueellisena
esimerkkikohteena riistanhoidossa, vesiensuojelussa sekä monimuotoisuuden
kehittämisessä.

Kuva 2. Ilmakuva vuodelta 2010. Värillinen viiva merkitsee padon rajauksen.
Kopiointilupa 738/KP/09

Kuva 3. Maastokartta ilmakuvaa vastaavassa mittasuhteessa.

Maastossa Peräsuon suunniteltu kosteikko rajoittuu yhden maanomistajan maille.
Pohjoisessa ja kaakossa kohde rajoittuu rajaojiin, kahden eri maanomistajan välissä.
Maarakennus tullaan tekemään ko. ojien sisäpuolelle, eikä sillä ole negatiivista vaikutusta
naapurien vesitalouteen. Myöskään talousmetsien hoitoon tai käyttöön ei kosteikkoaltaalla
ole kielteistä vaikutusta.
4. Suunnitelma
Raivaaminen suunnittelualueella suoritetaan konetyönä maanomistajan toimesta.
Maataloustraktorin lautasniittokoneella kitukasvuinen ja osin lahonnut pajukasvusto on
mahdollista niittää nopeasti. Poiskuljetettavaa puumassaa ei kerry, koska lautasniittokone
murskaa puumassan maastoon. Kantoja ei kaiveta pois, vaan niistä kasvavat vesat voidaan
jatkossa jättää ryhmittäin suojapaikoiksi tai raivata pois.
Energiakelpoinen koivuvaltainen rankapuusto kerätään talteen tilan omaa käyttöä varten.
Puunkorjuu tehdään maanomistajan omana toimena.
Raivaamisen jälkeen alueella suoritetaan tasolasermittaus suunnittelualueen korkeuserojen
selvittämiseksi ja massankäsittelyn arvioimiseksi. Laitteistona käytetään Kotiseutukosteikko –
hankkeen omaa mittauskalustoa.
Padottaminen tullaan suorittamaan Peräsuon pohjoisella, itäisellä sekä kaakkoisella rajaojiin
rajoittuvilla sivuilla. Kosteikkoalueen ohi laskevien ojien varteen jätetään keskimäärin viiden
metrin suojakaista, jota ei käsitellä. Tällä varmistutaan ojien ja todennäköisesti aiemmin
peratun puron nykyinen tila ja sijainti.

Kuva 4. Munkkipato asetetaan sijoilleen syksyllä 2011,
mutta otetaan käyttöön kevään 2012 tulvan ja toisen vaiheen maanrakennuksen jälkeen.

Kosteikon vesitalous ja altaan täyttö toteutetaan kohteen eteläisen valuma-alueen vesien
säädellyllä ohjaamisella altaaseen. Tuloveden säätelyssä käytetään muovirunkoista munkkieli settipatoa. Patomunkin sisällä on muovi- tai metallijohteet, joiden väliin asetetuilla
päällekkäisillä lankuilla voidaan tarvittaessa estää tai hallitusti säätää altaaseen tulevan
veden määrää.
Koska kohteeseen kohdistuu erittäin suuren, noin tuhannen hehtaarin valuma-alueiden
valuma, on penkereiden ja patojen rakenteet syytä mitoittaa ja toteuttaa sekä tarvittaessa
korjailla huolella. Vaikka Peräsuolle perustetaan padottamalla monivaikutteinen
kosteikkoallas, on kohteella jatkossakin jokakeväinen kevättulva. Tulvan aiheuttajana on
kahden suuren valuma-alueen ojaston yhtyminen. Kiukoonpuroon yhtyessään ojat nostavat
suuren vesimassan johdosta vettä suopellolle. Voidaankin siis sanoa, että tähänkin asti
Peräsuo on toiminut tulvavesien tasaajana. Hankkeen myötä lyhyt tulvapulssi vakiinnutetaan
vedensäätelyllä pidemmän viipymän kosteikoksi. On samalla huomattava, että käsiteltävän
veden määrä on pieni, ja näiltä osin vesiensuojelullinen vaikutus on rajallinen.
Voimakkaan tulvan kohteen maarakennukseen varataan panostusta myös kesälle 2012.
Kevättulvan 2012 aikana mitataan kevättulvan korkeusarvot. Samalla tarkastetaan kohteen
täyttyminen tulvavesistä pelkästään kosteikon omien sulamisvesien ja pohjapadon kautta.
Tapahtumasta tehdyt huomiot otetaan huomioon kesän 2012 eteläisen pohjapadon
käyttöönoton yhteydessä ja tarvittaessa patovalleja korjailtaessa.

Kuva 5. Tulovesi johdetaan säädellysti kohteelle munkkipadon kautta.

Kosteikkoallas perustetaan luonnostaa tasaiselle, loivasti koilliseen viettävälle suoniityn
pohjalle. Luontaista saarekkeisuutta ei ole juurikaan tulossa vedennoston myötä.
Patopenkereen kaivun yhteydessä muodostettavat lonkeromaiset niemekkeet ja saarekkeet
ovatkin tärkeä osa rikkonaisen ja vaihtelevan vesialueen perustamisessa. Vedensyvyys tulee
kosteikon padottamisen jälkeen olemaan länsilaidan viidestä (5) senttimetristä
purkupaikkana toimivan pohjapadon edessä olevaan noin viiteenkymmeneen (50)
senttimetriin.
Patopenger perustetaan telakaivurilla kaivamalla ja polkemalla kaivuumassasta.
Maarakennuksessa käytettävä maa-aines otetaan patoaltaan sisäpuolelta allastamalla.
Samalla on mahdollista perustaa vedenpinnan yläpuolelle jääviä saarekkeita, niemekkeitä
patopenkereestä sekä syvempiä vesimonttuja. Padon rakentamisen yhteydessä saadaan
muodostettua polveilevaa ja vaihtelevaa elinympäristöä useille eliölajeille. Patopenkereestä
tulee samalla kertaa maisemallisesti sekä suotuisana elinalueena arvokas maastokohde.
Padon harjan leveys on vähintään neljä (4) metriä. Padon sisäsivu luiskataan minimissään
suhteessa 1:2. Ulkosivu voidaan jättää jyrkemmäksi. Luiskan kaltevuus on suhteessa 1:1,5.
Altaan rakennuksessa säilytetään massatasapaino, sillä vain pohjapadon kiviverhousta
lukuun ottamatta maa-aines saadaan rakennuspaikalta.
Molemmat padon luiskat ja patoharja kylvetään mahdollisimman nopeasti monivuotisella
nurmi/apila – siemenseoksella.
Pohjapato säätää altaan keskiveden korkeuden kosteikkoaltaan itänurkassa. Pato
perustetaan penkereen yhteyteen siten, että ne muodostavat maataloustraktorilla ajettavan
pengertien kosteikkoalueen ympäri.
Patovalliin rakennetaan kuusi (6) metriä leveä pohjapato kiinteästä maa-aineesta. Paikalta
saatavalla turvepohjaisella 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 paikallisilta pelloilta kerättyjä kiviä,
joita on hyvin saatavilla. Tämä rakenne on vahva, varma ja kestää suurimmatkin tulvahuiput.
Tyhjennysputki kaivetaan perusmaahan pohjapadon vierelle. Materiaalina voidaan käyttää
SN8 rumpuputkea, joko 1 x 160 mm tai 2 x 110mm.
Kesannoinnin ja tulvahuippuihin varautumisen takia luotettavan ja helppokäyttöisen
tyhjennys / säätöpadon käyttäminen on tarkoituksenmukaista.

Kuva 6. Kosteikon itäpäähän tuleva pohjapato, poikkileikkaus.
Padon yli voi ajaa yli maataloustraktorilla huoltotöiden suorittamiseksi.

Kuva 7. Patorakenteeseen lisätään maarakennuksen yhteydessä tyhjennysputki / putkia, joiden avulla
kosteikkoaltaan vedenpinta voidaan laskea hoitoa tai esim. kesannointia varten.
Saarekkeet, niemekkeet ja ranta-alueet perustetaan kaivamalla ja läjittämällä
sarkasaarekealueita. Läjitettyjen sarkojen tehtävänä on toimia linnuston ravinto- levähdys ja
suoja-alueina.
Saarekkeiden muoto, korkeus ja reunat on suunniteltu toimiviksi nimenomaan linnustolle.
Rantojen luiskat pyritään maarakentamisen yhteydessä muotoilemaan erittäin loiviksi. Osa
alueesta lännessä jätetään käsittelemättä nykyisen linnustollisesti suotuisan pohjakorkeuden
ja muodon takia.
Saarekkeiden pajukasvusto (mieluiten kapea- ja/tai kiiltolehtipaju) tulee pistokasistutusten
jälkeen antamaan suojaa niin linnuille, hyönteisille ja vesiselkärangattomille. Saarekkeisiin ja
niemekkeisiin istutetaan myös kuusentaimia ja mahdollisuuksien mukaan marjovia lehtipuita
sekä katajia. Rakennetuille penkoille kasvillisuutta perustetaan mieluummin monivuotisilla
seoksilla (apilat, virnat, kukkakasvit).
Kahlaajat sekä sorsalinnut saavat alueella rakennettujen erityiskohteiden ansiosta
erinomaisia elinympäristöjä. Samalla monilajinen vesikasvusto saa kasvupohjaa eri
vesisyvyyksissä.
Matalavetiset (<20cm) taskut ja lahdekkeet ovat kahlaajille erinomaisia
ravinnonhakupaikkoja. Taskuissa veden lähpötila nousee nopeasti auringonvalon
vaikutuksesta. Tämä lisää veden hyödyllisiä biologisia prosesseja.
Veden sisältämät liukoiset ravinteet sitoutuvat vesikasvillisuuteen ja pieneliöihin. Molemmat
toimivat monimuotoisen eliöstön ravintona ja kulkeutuvat osittain tätä reittiä
kosteikkoalueelta pois.
Kasvittumisen käynnistyminen on yleensä kokonaan ympäristöstä tulevien siementen tai
siirrettyjen vesikasvien siementämisen varassa. Siirrettyjen kasvien kuten saraheinien

menestyminen ja vaikutus muihin kasveihin ja samalla koko veden peittämän suonpohjan
kasvistoon on hyvää. Saraheinälajit toimivat myös erinomaisesti siirtoistutettuina
pioneerilajeina.
Oikeiden, kohteelle sopivien, vesikasvien siirtoistutuksilla voidaan käsiteltyjen alueiden
kasvittumista tarvittaessa nopeuttaa.
Keinoluolien rakentaminen ja luonnonhoitopyynti
Alueella esiintyy jo suunnitteluvaiheessa runsaasti vierasperäisiä nisäkäspetoja. Supikoirien
sekä minkkien pyytäminen tulee kohteen rakentamisen jälkeen tämänhetkistäkin tilannetta
tärkeämmäksi runsastuvan saalisriistan takia.
Alueen hoitoon on varattava materiaalit ja työpanos kahden keinoluolan rakentamiseksi
petokontrollin ylläpitämisen helpottamiseksi.

Kuva 8. Tulokaspedon, supikoiran tuore jälkijono kertoo karua kieltään pienpetopyynnin
tarpeellisuudesta. Paikallinen metsästysyhdistys, Susihaudan Eränkävijät ry, voi tarvittaessa
avustaa luolaston rakentamisessa ja pyynnin järjestämisessä.

Kuva 9. Kaivu- ja patoamissuunnitelma.
Suunnitelmakuvaan on lisätty mahdollisesti perustettavia niemekkeitä ja pikkusaari.
Tulovesi otetaan vain kuvan eteläpään ojaston kautta, munkkipadolla säätelemällä.

Maarakentaminen annetaan toimeksi kokeneelle telakaivinkoneyrittäjälle. Padon tekemistä,
saarekkeiden muotoilua ja niemekkeiden sijoittelua ohjeistetaan hyvin ja varmistetaan
urakoitsijan osaaminen.

Kuva 10. Pitkittäisleikkaus Peräsuon kosteikkoaltaasta

PERUSKORO
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haettu padon harja veden yläpuolella
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maa
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padon kokonaispituus
keskikorkeus
massatarve jaksoittain
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4
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Kuva 11 Taulukossa kohteen suunnittelussa käytettyjä suhteellisia korkeusarvoja.
Perustaso on merkitty maastoon peltoalueen keskellä olevaan raitaan.

Kuva 12. Ennen vesakon raivausta lautasniittokoneella, tuleva kosteikkoalue oli lähes läpipääsemätön.
Luonnollisesti vesilinnutkaan eivät viihtyneet tällaisessa ympäristössä.

5.

KOSTEIKON MITOITUS
valuma-alue ( F )

ETELÄINEN

n. 3,153 km2 / 315,3 ha

LUOTEINEN

n. 6,721 km2 / 672,1 ha

yhteensä

n. 9,874 km2 / 978,4 ha

vesipoikkileikkaus (kuva alla)

25,65 m2

kosteikon pinta-ala

1,9 ha

altaiden vesipinta-ala

1,75 ha

Suuresta valuma-alueesta sekä veden osittaisesta veden johtamisesta johtuen viipymän
määrittäminen on mahdotonta. Vain hyvin pieni osa eteläpuolisen valuma-alueen vedestä
johtuu kosteikkoaltaan kautta. Pohjoisen valuma-alueen vesiä pääsee altaaseen vain lyhyen
kevättulvan aikana, pohjapadon kautta.

Kuva 13. Vesipoikkileikkaus

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 Susihaudan Eränkävijät ry on sitoutunut toimimaan kohteella
hankkeen ehtojen ja toimintatavan mukaisesti. Metsästysyhdistys suorittaa laskennat.
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 seuran vuosikokouksen jälkeen Kotiseutukosteikko -hankkeelle.

8. Toteutus ja rahoitus
Toimenpiteet kohteella on jo aloitettu puuston raivauksella ja kantojen poistolla. Tavoitteena
on saada tehtyä 1. vaiheen maansiirtotyöt ja muut toimenpiteet syksyn 2011 aikana.
2. vaiheen penkereen korjaus ja korotus työt tehdään valmiiksi vuoden 2012 aikana siten,
että hanke on kokonaisuudessaan valmis vuoden 2012 syksyllä. Munkkipato otetaan
käyttöön kevättulvan ja heinittymisen jälkeen.

Hanke toteutetaan maanomistajien sekä hankkeen hallinnoijana toimivan Atte Jalkasen
toimesta.
Suunnittelu tapahtuu Life+Return of Rural Wetlands hankkeen toimesta.
Perustamista tuetaan myös rahallisesti kaivu- ja tarvikekuluihin 4,500 €. Mikäli hanke
voidaan toteuttaa pienemmillä kuluilla, osoitetaan yli jäävä summa muihin hankekohteisiin.
Mahdollinen loppurahoitus koostuu hakijan omista varoista.

9. Hankkeen vaikutus alueen lähiympäristöön
Kaivaminen ajoitetaan siten, ettei siitä aiheudu haittaa lähiympäristöön. Vesi kosteikkoon
ohjataan vasta kaivamisen jälkeen, vähän virtaaman aikaan, jolloin siitä ei aiheudu haittaa
myöskään valumaveden laadulle.
Kosteikko parantaa ja lisää alueen kosteikkolajien elinympäristöä ja viihtyvyyttä alueella sekä
parantaa alueen virkistyskäyttöä ja parantaa maisemaa.
Rakennettavat padot ovat 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 kasvillisuutta riittävän avovesialueen turvaamiseksi.

11. Omistussuhteet
Kosteikkoalue on kokonaisuudessaan Atte Jalkasen tyttären, Anu Häkkäsen ja hänen kahden
lapsensa omistuksessa. Sekä maanomistajalta että Atelta haltijana on kirjallinen suostumus
hankkeeseen.

12. Yhteistyötahot
Life+Return of Rural Wetlands –hanke
Suomen riistakeskus
Atte Jalkanen

Kuva 14. Suopelto on vuosikymmeniä ollut tiheää ja vettynyttä joutomaata, jonka
linnustollinen arvo on kohdistunut vain pieniin laululintuihin, kerttuihin ja sieppoihin.

Kuva 15. Poisto-ojana toimiva Kiukoonpuro on syöpynyt voimakkaasti. Kuvassa edessä on
purettu majavan patorakennelma, joka on toistuvasti haitannut kohteen puunkasvatusta.

Kuva 16. Näkymä nykyisen huoltouran päästä kohti tulevaa pohjapatoa.
Atte Jalkanen on kuivan kesän aikana onnistunut omina töinään poistamaa mittausta ja
toteuttamista hankaloittaneen vesakon käyttäen kevyttä maataloustraktoria sekä
lautasniittokonetta.

