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Yleiskuvaus
Lomakkeella ovat alueen yleistiedot, suunnitelman tavoite ja sen mukaan suunniteltujen
toimenpiteiden pinta-alat sekä kuvataan suunnitteluprosessi.

Kosteikon nimi

Pruntelin kosteikko

Pinta-ala (ha)

2,9 ha

Maakunta
Lappi
Kunta
Rovaniemi
Suomen
Lappi
riistakeskuksen alue
Kosteikko kuuluu Suomen riistakesku ksen Kotiseutukosteikko Life+ − hankkeen
kyllä
ei
vesilintu- ja kosteikkoelinympäristöjen hoidon mallikohteiden verkostoon
Yleissijaintikartta:
kuva 1
Maastokartta kuva 3
Ilmakuva
kuva 5
Keskipisteen
N: 736 3964
Koordinaattijärjestelmä ETRS-TM35FIN-koordinaatisto
koordinaatit
E: 429 750
Kiinteistöt
Kosteikon suunnittelualue on yhden kiinteistön alueelle. Kiinteistön maanomistaja
on Kemijoki Oy. Kiinteistörajat näkyvät suunnitelman kartoissa
Toimenpiteiden
Lisätä erityisesti vesilinnuille soveltuvaa poikue-elinympäristöä sekä
tavoitteet (enintään
ravinnonhankinta- ja levähdysalueita
kolme tärkeintä)
Vähentää vesistössä olevaa vesikasvillisuutta ja siten parantaa vesistön
moninaiskäyttöä
Parantaa vesiensuojelua: ravinteiden ja kiintoaineen sitominen
Palauttaa alueen luontaista vesitaloutta: esim. turvemailla vesien virtauksen
ohjaaminen ojista suolle, rimpialueiden kuivumisen vähentäminen ja
pohjavedenpinnan nosto
Palauttaa vedenpinta ennen kuivatusta vallinneeseen tilaan tai lähemmäksi
sitä tasoa
Lisätä veden varastointikapasiteettia ja siten vähentää veden tulvimista
verrattuna ennen toimenpiteitä
Edistää kosteikkoluonnon monimuotoisuutta
Edistää kohteen moninaiskäyttöä
Maanomistajilta tai heidän edustajilta on saatu
kyllä
ei
Suostumus on
kyllä
ei
suostumus ko steikon toteuttamiseksi tämän
liitteenä
(liite 1)
toimenpidesuunnitelman mukaisesti
Alueen omistaja/omistajien
Kiinteistön omistaja: Kemijoki Oy. Maanomistajan yhteyshenkilönä on
yhteyshenkilö
toiminut kalastusmestari Jyrki Autti, Kemijoki Oy
Kosteikkohankkeen toteuttaja kalastusmestari Jyrki Autti, Kemijoki Oy
(vastuu- ja yhteyshenkilö)
Kosteikkosuunnittelu
Juha Siekkinen, Suomen riistakesku s, Oulu
Suunnitteluun osallistuneet
Jyrki Autti, Reijo Saari (Valajaskosken metsästys- ja kalastusseura ry.),
Timo Rautio (naapurikiinteistön omistaja)
Rahoitusvastuu(t)
1) Kemijoki Oy:n varat perustuvat voimalaitosten tehonnoston
moninaiskäyttöön liittyviin sopimuksiin sekä Kemijoki Oy:n muuhun
rahoitukseen. Vesialueiden moninaiskäytön sopimusvarojen käytön
kohdentamisesta päättävät osakaskunta ja Kemijoki Oy yhdessä
2)Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life – hanke
Työmaan työnjohtaja
Juha Siekkinen, Jyrki Autti, Reijo Saari
Maanomistajien ja paikallisten Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeessa tuetaan
osallistaminen
yksityismaanomistajien aloitteesta käynnistyviä kosteikkohankkeita, mikä
edellyttää paikallislähtöistä ja osallistavan suunnittelun periaatteita
kunnioittavaa lähestymistapaa.
Ehdotus vesilintukosteikon perustamisesta tuli osakaskunnan edustajan
Jaakko Heikkilä aloitteesta moninaiskäytön ohjausryhmän kokoukse ssa.
Tämän jälkeen J. Autti alkoi selvittää tilannetta maanomistajan edustajana
ja hän otti yhteyttä J. Siekkiseen. Esiselvitysvaiheen jälkeen pidettiin
paikallisten toimijoiden kanssa yhteinen kartoitus- ja suunnittelupalaveri
7.6.2011. Läsnä olivat Timo Asplund (Kemijoki Oy), J. Autti, T. Rautio, R.
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Saari. Tapaamisessa käytiin läpi mm. hankkeen mallikosteikon
toteuttamiseen liittyviä seikkoja, kosteikon perustamisen lähtökohdat ja
alustavia toimenpiteitä. Tämän jälkeen neljän osallistujan kanssa käytiin
myös maastossa katsomassa kohdetta (kuva 2, ylhäällä).
7. ja 8.6. J. Siekkinen mittasi alueen pinnanmuotoja tasolaser-mittauksella.
7. ja 9.9.2011 J. Siekkinen teki vielä joitakin korkeussuhteiden ja
turvepaksuuden mittauksia kosteikolla. Näiden tuloksena laadittiin
toimenpiteille vaihtoehdot 1 ja 2 (kuva 10 ja 11).
9.9.2011 pidettiin maanomistajan ja paikallisten toimijoiden kanssa palaveri
Valajaskosken metsästys- ja kalastusseuran toimitalolla (kuva 2, alhaalla).
Tilaisuudessa J. Siekkinen esitti suunnitelman toimenpiteiden vaihtoehto
1:n ja siihen liittyviä kustannusarvioita. Keskusteltiin toimenpiteistä ja
määriteltiin ensisijaiset konetyöalueet. Vaihtoehto 2:n suunnitelma tuli
osallistujille myöhemmin sähköpostilla.
Toimenpiteistä on kesku steltu myös puhelimitse. Maanomistaja sai
toimenpidesuunnitelman ja antoi suostumuksensa ko steikon toteuttamiseen
suunnitelman mukaisesti. Konetyö toteutetaan maasto-olosuhteiden
sallimissa rajoissa ja sitä parhaiten vastaavan vaihtoehdon mukaan.

Vastuu patorakenteista
Vastuu vettymishaitoista tai
muutoksista lähiympäristön
kuivatilassa

Maanomistaja on ollut aktiivinen ja edistänyt hankkeen toteuttamista
suunnitteluprosessin ajan. Maanomistajan ja paikallisten toiveita on
huomioitu tätä suunnitelmaa laadittaessa.
Kosteikolle ei ole suunniteltu patorakenteita
Suomen riistakeskus ei korvaa suunnitelman mukaisesta toteuttamisesta
aiheutuvia haittoja. Kosteikon toteuttaminen suunnitelman mukaan ei
aiheuta haittoja lähiympäristön kuivatustilassa.

Kosteikon kaakkoisosaan on suunniteltu uusi oja Timo Raution kiinteistön
reunalta kosteikolle. Tällä ojalla voidaan parantaa hänen metsäalueensa
kuivatustilannetta, sillä nykyisin sen alueen kasvillisuuden valtaamissa
ojissa vesi seisoo runsaiden sateiden aikaan.
Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset
Vuosi
Suunnittelualueeseen liittyvä tieto
Kemijoen Petäjäskosken vedenkorkeuden mittaustieto 2011
Suuntaa antava tieto Kemijoen pinnan
vaihtelusta kosteikon kohdalla
Lisätietoja

Kuva 1. Rovaniemen Pruntelin kosteikon sijainti. Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 326/MML/11.
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Kuva 2. Pruntelin kosteikon osallistavaa suunnittelua. Ylhäällä: Pruntelin kosteikon suunnittelun
alkuvaiheessa käytiin maastossa tutustumassa kohteeseen. Mukana olivat vasemmalta alkaen Timo Rautio
(Pruntelin kosteikon itäpuolella olevan kiinteistön omistaja ), Reijo Saari (Valajaskosken metsästys- ja
kalastusseura ry.) ja Jaakko Heikkilä (Muurolan-Jaatilan osakaskunnasta) ja maanomistajan edustajana Jyrki
Autti Kemijoki Oy:stä. Alhaalla: 9.9.2011 pidettiin suunnittelupalaveri, jo ssa J. Siekkinen esitteli suunniteltuja
toimenpiteitä kustannuksia. Niiden pohjalta keskusteltiin ja pohdittiin erilaisia vaihtoehtoja. Vasemmalla J. Autti
esittelee taustatietoa kohteelle, läsnä olivat myös (oikealle), Jaakko Heikkilä, Reijo Saari, Jaakko Jänkälä
(Muurolan-Jaatilan osakaskunta), Timo Rautio, Jouni Jarkko (Muurolan-Jaatilan osakaskunta) sekä takana
Jarmo Heikkilä (Valajaskosken metsästys- ja kalastusseura ry.) ja Mariel Heikkilä (Valajaskosken metsästysja kalastusseura ry). Kuvat: J. Siekkinen/7.6. ja 9.9.2011.
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Alueen nyk ytila

Lomakkeella kuvataan suunnittelualueen luonto sekä ko steikon perustamista ja kunnostamista
rajoittavat ympäristöarvot tai piirteet. Tarkoituksena on osoittaa, millä alueilla kunnostus- ja
hoitotoimenpiteet ovat perusteltuja.
Alueen yleiskuvaus
Lisätiedot
Korkeus merenpinnasta
62,3 mmpy
kuva 4
Valuma-alueen laajuus
10 ha
kuva 3
Kohteen vaaitus
ei ole vaaitettu
vaaituskojeella
tasolaserilla
GPS-mittauksella
Suunnittelualue sijaitsee Kemijoen itärannalla ja rajoittuu Kemijokeen. Kosteikko on Petäjäsko sken
voimalaitospadon muodostamalla allasalueella. Voimalaitos sijaitsee 13,5 km alavirtaan. Seuraava
voimalaitos yläjuoksulla on Valajasko sken voimalaitos 9 km päässä.
Petäjäsko sken voimalaitos rakennettiin vuosina 1953–1957. Sitä ennen Kemijoen pinta oli huomattavasti
alempana ja suunnittelualue lähiympäristöineen oli peltoa, metsää ja suota (kuva 7). Suunnitellussa olevan
ko steikon alue oli lähinnä viljelyskäytössä ollutta peltoa. Patoamisen myötä vesi nousi useita metrejä ja
nämä pellot jäivät kokonaan tai osittain veden alle. Vettymisen seurauksena suokasvisto valtasi vähitellen
entiset kuivan maan alueet.
Nykyisin alue muistuttaa suota. Muinaisten pelto-ojien sijainti suolla näkyy lähiympäristöään upottavampina
linjoina, mutta kasvillisuudessa ei ole paljoa eroa. Kosteikon alue voidaan luokitella suokasvillisuuden
mukaan luhdaksi tai nevaksi.
Suurin osa alueesta on saraluhtaa (SLu) tai luhtanevaa (LuN), joiden valtalajina ovat pullosara (Carex
rostrata) ja vesisara (Carex aquatilis). Muita tyypeille ominaista kasvilajistoa on kuvassa 6
Keski- ja pohjoisosissa on luhtaneva (LuN). Sielläkin pullosarakasvillisuuden peittävyys on yli 90 %
putkilokasvien peittävyydestä). Pohjakerroksen sammallajisto on vähäistä ja hyvin aukkoista. Kosteikon
avoimissa reunaosissa on saranevaa.
Kosteikon reunoilla on mm. pensaikkoluhtaa sekä kuivemman maan pensaikkoalueita. Pohjoisosassa
vanhan pellon ominaispiirteet näkyvät vielä melko tiheän paju-koivikkopensaikon seassa.
Suunnittelualueella on paksu turvekerro s, sillä kolmen metrin rassisauvan pystyi painamaan koko mittansa
maaperään. Yli metrin syvyydellä olevat maakerrokset ovat joko turvetta tai muuta hienojakoista maaainesta. Keski- ja itäreunalla on noin metrin syvyydellä melko tiivis 10–15 cm paksu kerro s. Rassi painui
kuitenkin myös tämänkin kerroksen läpi. Näillä alueilla turpeen kantavuus oli kuitenkin saapastuntumalla
parempi ja sen esiintymisen perusteella tehtiin suunnitelman kaivinkonetöille vaihtoehto 2.
Erityisarv ot, jotka voivat v aikuttaa
Lisätiedot
kosteikon perustamiseen tai
kunnostamiseen
Uhanalaisten lajien
kyllä
ei
Lähde: Hertta-tietokanta 5.9.2011 (tiedot saatu tarkastaja
havaintoja alle 500 m:n
Kari Kemppaiselta, Lapin ELY-keskus, puhelinkeskustelu
etäisyydellä
5.9.2011).
EU:n direktiivilajeja
kyllä
ei
Viitasammakko kartoitusta ei tehty, mutta alue
epäedullinen, avovesialuetta ja vesipintaista luhtaa on
suunnitellulla kaivuualueella hyvin vähän. Lisäksi
vedenpintaa vaihtelee jatkuvasti vesivoimatalouden
säännöstelyn vuoksi.
Suojelualue alle 500 m
kyllä
ei
etäisyydellä
Metsälain erityisen tärkeät
kyllä
ei
elinympäristöt
Virkistyskäyttöä tai
kyllä
ei
Alueen metsästysoikeus vuokrattu Muurolan Erämiehet
-rakenteita
ry:lle. Lisäksi alueella jonkin verran virkistyskalastusta.
Erityisiä maisema-arvoja
kyllä
ei
Muinaisjäännöksiä alle 200
kyllä
ei
Lähde: Paikkatietoikkuna.fi-portaali 12.9.2011
m etäisyydellä
Pohjavesialue
kyllä
ei
Lähde: Paikkatietoikkuna.fi-portaali 12.9.2011
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Muita erityispiirteitä
Muut luontoarv ot
Kasvillisuus ja kasvisto

Linnusto

kyllä
ei
Luontokartoitus
tehty
kyllä
ei

kyllä

ei

Huomionarvoinen lajisto ja muut keskeiset ominaispiirteet
se kä luontokartoituksen tekijä(t)
Ei todettu erityisiä kasvillisuustyyppejä tai kasvilajeja.
Kartoituksen tulokset kuvassa 6.
Kartoitus tehty 7.6, 7.9. ja 9.9.2011. Kartoittaja: Juha
Siekkinen (FM, eläintiede).
Joutsenia (uhanalaisuusluokitus: LC) havaittiin 9.9.2011
Kemijoella kosteikkoalueen eteläpuolella. Laji käyttää
Kemijokea levähdys- ja ruokailualueena aivan kosteikon
lähellä, jossa on matalaa vesialuetta laajalti.
Kosteikkolinnuston pistelaskennoissa havaittiin
tukka sotkia ja telkkiä kosteikon vierellä Kemijoessa.
Suunnitellulla kaivuualueella ei havaittu vesilintuja.
Kartoittajat: R. Saari ja J. Siekkinen.

Muu eläimistö
Lisätiedot

kyllä

ei

Kuva 3. Pruntelin kosteikon alueen hydrologiaa. Kosteikon valuma-alueen laaju us on 10 ha (sininen
katkoviiva). Pintavesien kulkua ohja avat Kemijoen itäpuolen maantie ja sen syvät reunaojat sekä tien
itäpuolella olevat laajat metsäoji tusalueet ja niihin liittyvät laskuoja t, jo tka virtaavat kosteikon pohjois- ja
eteläpuolelle. Oja vesien virtaamasuunnat on merkitty sinisillä nuolilla. Viivapiirrokset: J. Siekkinen, pohjakartta
© Maanmittauslaitos, lupanro 326/MML/11.
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Kuva 4. Kemijoen Petäjäskosken altaan vedenkorkeuden vaihtelu. Ylhäällä: ylävedenkorkeus
1.6.−8.9.2011. Keskellä: ylävedenkorkeus 7.6. ja 7.9.2011. Mittauspaikka on Petäjäskosken voimalaitoksella.
Pruntelin kosteikko on Petäjäskosken voimalaitosaltaan yläosalla ja toisaalta yläjuoksulla olevan
Valajaskosken vedenjuoksutus vaikuttaa vedenkorkeuteen. Alhaalla: mallinnettu vedenkorkeuden vaihtelu
Muurolassa v. 1996. Mallinnettu tilanne vastaa myös nykyistä tilannetta. Kaavio osoittaa, että vedenpinnan
korkeus voi vaihdella jopa 30–40 cm ja muutos voi olla suhteellisen nopea. Kuvat laati vesistömallintaja
Tuomo Kilpiö/Kemijoki Oy, 6.9. ja 8.9.2011.
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Vedenpinnan korkeus
ojassa 7.6. oli n. +20 cm
kor keampi kuin 7.9.
Kevättul valla ojan
vedenpinta voi olla l ähellä
maan pinnan tas oa

7.9.2011
veden virtaus
ojassa hyvin
hidas

Ojan pohj a
-26 cm

Maanpi nta
+75 c m

Ojan vesipinta +30 cm
ja ojan pohja 0 c m

Kuva 5. Pruntelin alueen topografia. Mittaukset on tehty tasolaserilla ja arvot on cm:nä. GPS:llä mitattu
paikanmittauksen tarkkuus on ±5 m. Lähtötasoksi on merkitty Kemijoen vesipinta (0 cm). Mittauspiste on
punainen ympyrä luvun etumerkin kohdalla. Luvun jälkeen olevat kirjainlyhenteet osoittavat, mistä mittaus on
tehty: S=suon alin pinta, V=vesipinta, OV=oja n vesipinta, OP=oja n pohja. Lähes kaikki mittaukset on tehty
7.6.2011 Lisäksi 7.9.2011 tehtiin keskiosaan joitakin mittauksia ja näissä tuloksissa on alaviiva (_) punaisen
ympyrän ja luvun etumerkin välissä. Kemijoen pinta oli 7.9. n. +15 cm korkea mmalla kuin 7.6. (kuva 4
Kemijoen pinnan vedenkorkeudesta) ja tämä näkyy myös mittaustuloksissa. Kaivuualueet on suunniteltu niille
alueille, jossa maanpinta on n. +3 – +22 cm Ke mijoen pintaan verrattuna. Suurin osa kaivuusta keskittyisi
alueelle, jossa maanpinta n. +5 – +15 cm Kemijoen pintaan verrattuna. Pohja kartta © Maanmittauslaitos,
lupanro 326/MML/11.
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LuN
SN

SLu

SLu
SLu
SN

• pullosara (Carex rostrata)
• kurjenjalka (Potentilla palustris)

LuN

LuN
SLu

•
•
•
•
•
•
•
•
•

pullosara (Carex rostrata)
vesisara (Carex aquatilis)
kurjenjalka (Potentilla palustris)
järv ikorte (Equisetum fluviatile)
v ehka (Calla palustris)
raate (Menyanthes trifoliata)
my rkkykeiso (Cicuta virosa)
rantamatara (Galium palustre)
ranta-alpi (Lysimachia vulgaris

SLu
LuN

• pullosara (Carex rostrata)
• viitakastikka (Calamagrostis
canescens)
• kurjenjalka (Potentilla palustris)
• järv ikorte (Equisetum fluviatile)
• raate (Menyanthes trifoliata)
• rantamatara (Galium palustre)
• ranta-alpi (Lysimachia vulgaris
• my rkkykeiso (Cicuta virosa)
• luhtav illa (Eriophorum angustifolium

SLu

Kuva 6. Pruntelin alueen kasvillisuustyypit ja putkilokasvilajistoa vuoden 2002 vääräväri-ilmakuvassa.
Kasvillisuustyyppien lyhenteet: SLu=saraluhta, LuN=luhtaneva, SN=saraneva. Kasvilajistossa on mainittu
kullekin kasvillisuustyypille ominaista lajistoa, jota on tavattu alueelta. Pohjakartta © Maanmittauslaitos,
lupanro 326/MML/11.
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Sukulan tila ja sen rauniot

Kuvausv uosi 1998
Kuvausv uosi 1952
Kuva 7. Pruntelin alue ennen Petäjäskosken voimalaitoksen rakentamista ja nykytilanne. Vasemmalla: v. 1952 Sukulan tila oli asuttu ja sen pellot viljelyssä.
Oikealla: v. 1998 tilanne, joka vastaa hyvin nykytilannetta. Peltojen soistuminen on havaittavissa ja eteläosalla luhtaisuus on vallitsevaa. Entisellä peltoalueella olevat
ojat erottuvat nykyäänkin. Luhta-alueen pienet avovesialueet ovat samanlaisia edelleen ja niiden laajuus vaihtelee jonkin verran Kemijoen pinnan vähäisen vaihtelun
mukaan. Edellisen sivun kuvassa 6 on alueen väärävärikuva vuodelta 2002. V.1952 kuva: © Topografikunta ja v. 1998. © Kemijoki Oy.

10

a:lounaaseenluoteeseen

a: länteenpohjoiseen

b: länteenpohjoiseen

a
Kuva 8. Pruntelin
avovesialueita ja saraikkoa .
Kuvat a ja b: Kemijoen
vedennoston yhteydessä kaivettu
ojan suistoalue on matalaa,
osittain vesisammalten täyttämää.
Kasvillisuus rajautuu melko
jyrkästi avoveteen. Kaivettavia
kanavia voidaan yhdistää joistain
reunoista näihin.
Kuva c: Kaivuuta on suunniteltu
kuvan vasemmasta reunasta
oikealle harvakseltaan näkyvien
pienten lehtipuiden alueelle
saakka. Kuvauspaikat ja –
suunnat ilmakuvassa (nuolen
kärki kuvauspaikka,
ilmansuunnissa vasen reuna
ensin). Valokuvat: J.
Siekkinen/7.6. ja 7.9.2011.
Pohjakartta © Maanmittauslaitos,
lupanro 326/MML/11.

b

C
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a: kaakkoonlounaaseen

a: länteenpohjoiseen

a: l änteen-luoteeseen

Kuva 9. Pruntelin
avovesialueita ja saraikkoa .
Kuvat a ja b: kosteikolla olevat
plutaikot ja niiden reunat sekä
Kemijoen rantavyöhyke jätetään
pääosin nykytilaan, sillä niiden
vesikasvillisuus saraluhtineen on
hyvin monimuotoista. Kaivettavia
kanavia voidaan yhdistää joistain
reunoista näihin.
Kuva c: sarakasvillisuus on
yhtenäistä ja laajaa koko alueella.
Kaivuuta on suunniteltu kuvan
oikeasta reunasta vasemmalle
harvakseltaan näkyvien pienten
lehtipuiden alueelle saakka.
Kuvauspaikat ja – suunnat
ilmakuvassa (nuolen kärki
kuvauspaikka, ilmansuunnissa
vasen reuna ensin). Valokuvat: J.
Siekkinen/7.6. ja 7.9.2011.
Pohjakartta © Maanmittauslaitos,
lupanro 326/MML/11.

a

b

c
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Toimenpidealueet ja toimenpiteet
Lomakkeella kuvataan toimenpidealueet ja niillä tehtävät toimenpiteet riittävän yksityiskohtaisesti

Kartat
Laadittu Lisätieto
Kosteikolla tehtävät toimenpiteet
kuva 10 ja 11
Kosteikon veden syvyysluokat
mainittu s. 13 olevan taulukon alaosassa
Padon ja patopenkereiden rakenne
Patolaitteen mitoitus
Patolaitteen rakenne
Kosteikon poikittaisleikkaus
esimerkki kaivettavan kanavan poikkileikkaus: kuva 12
Kosteikon pitkittäisleikkaus
Toimenpide
Toimenpiteen tav oite ja kuv aus
Puuston poisto
Kosteikolta ei poisteta puustoa (kaivuualueella vain harvaa pensaikkoa). Eteläisen
tulo-ojan linjalta poistetaan konetyötä estävät puut.
Patolaitteet ja
Kosteikolle ei tule patolaitteita tai – penkereitä, koska ko steikon vedenpinta on
patopenkereet
samassa taso ssa Kemijoen pinnan kanssa.
Tulo- ja lähtöuomien Itäreunalle kaivetaan kaksi uutta tulouomaa. Niillä käännetään idän puolella olevien
kaivuutyöt
ojitusalueiden vesiä kosteikoille. Kaivettavat uomat ovat loivasti mutkittelevia.
Kaivuumaat maisemoidaan ympärille. Nykyiset ojat tukitaan tai niihin tehdään matala
pohjakynnys risteyskohdassa virtaaman alapuolelle.

Kosteikon muut
kaivuutyöt

Nykyise ssä pohjoisessa ojauomassa vesi seisoo lähes koko matkalla
risteyskohdasta Kemijokeen saakka, sillä ojan pohja on n. 20 cm Kemijoen pintaa
alempana.
Avovesialuetta tehdään nykyiselle suoalueelle kaivamalla 5-15 m leveitä ja alle 1
m:n syvyisiä kanavia. Näihin kanaviin vesi tulee Kemijoesta. Kanavista tehdään
pääsääntöisesti 20–50 cm syviä. Kun luhdan ja muun suoalueen pinta on n. +5-+20
cm vedenpinnan yläpuolella, turvetta täytyy kaivaa useimmiten 25–70 cm
syvyydeltä.
Kosteikolle tehdään runsaasti keinosaaria, joiden pinta-ala vaihtelee n. 5−100 m2:iin.
Osa keinosaarista tehdään jättämällä suon pintaa kaivamatta eikä niille läjitetä
mitään. Suurimmalle osalle keinosaarista sekä reunapenkereille kasataan
kaivuumaata enintään n. 60 cm korkeaksi kasa ksi.
Kaivuumaiden läjitystä tehdään keinosaarille mahdollisimman vähän, ettei läjitetyn
turpeen painosta saarten alla oleva turvemaa työnny kanavaan ja täytä kaivettua
avovesialuetta. Tähän liittyy kuitenkin ilmiselvä riski, sillä turvekerros tai muu
pehmeä kerros on suhteellisen paksu (useilla alueilla vähintään 2-3 m)
Kaivuumaiden päällimmäiseksi pyritään jättämään mahdollisimman usein kaivetun
turpeen nykyinen pintaosa. Sillä vähennetään kiintoaineksen irtoamista ja
lehtipuuvesaikon kasvua. Se parantaa myös lähimaisemaa, kun näkyville jää vihreää
ka svillisuutta.
Kemijokeen tai aivan sen viereen ei kasata kaivuumaita. Kosteikon reunalle
suunnitellut läjitysalueet ovat vähintään 10 m Kemijoen rantavedestä. Keinosaaret
voivat olla lähempänä rantavettä.

Vesialueiden pintaalat ja syvyydet

Läntisen alueen länsireunaan (Pruntelin saaren itäreunan lähelle) tehdään n. 7-10 m
leveä matala väylä, josta voi soutaa veneellä sen etelä- ja pohjoispuolella olevien
vesialueiden välillä. Nykyisin veneellä täytyy kiertää koko Pruntelin saari.
Avoveden osuus kaivuualueella = 50–70 %
Kaivuualueilla 20–50 cm syvyisen vesialueen osuus on 75 %. Syvimmillään vettä on
100 cm.
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KUMPARE LINTUJEN
TARKKAILUA V ARTEN

RIISTAPELTO

TELKÄNPÖNTTÖ

POHJOINEN ALUE

PIENPETOPYYNTI
LÄNTINEN ALUE

KESÄLLÄ KAIVETTAV A VESI ALUE
(v aalean sininen)

KEINOSAARI (v aalean v ihreät)

LÄJITYS ALUE KOSTEIKON
REUNALLA (tumman v ihreät)

UUSI TULO-OJA (ojan pohja
itäpäässä +15 cm Kemijoen
pintaan v errattuna)

ITÄINEN ALUE

POLKU-URA KOSTEIKOLLE
(keltainen viiv a):

UUSI TULO-OJA
(ojan pohja itäpäässä
+15 cm Kemijoen
pintaan v errattuna)

Kuva 10. Pruntelin kosteikon perustamisen toimenpiteet, vaihtoehto 1. Ensisijaisena toimenpidealueena
on läntinen osa-alue, joka jää kahden Kemijoen vesialueen väliin. Toissijaisena alueena ovat itäinen ja
pohjo inen alue. Mittaustulosten perusteella molemmista ojista voidaan ohjata vettä kosteikolle (ks.
vaaitusmittauksen tulokset kuvassa 5). Pohjoisemman ojan kohdalla tämä vaatisi pientä pohjapatoa vanhaan
uomaan, jo lla vedenpintaa voidaan nostaa ja ohja ta paremmin kosteikolle. Eteläisemmässä ojassa uuden
tulo-ojan pohja jäisi korkeammalle kuin vanhan rajaojan pohja, jolla estetään veden mahdollinen virtaus
Kemijoesta sen pinnan noustessa. Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 326/MML/11.
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KUMPARE LINTUJEN
TARKKAILUA V ARTEN

RIISTAPELTO

TELKÄNPÖNTTÖ

SULAN MAAN AIK AN A
KAIVETTAV A VESI ALUE
(v aalean sininen)
PIENPETOPYYNTI

KEINOSAARI (v aalean v ihreät)

LÄJITYS ALUE KOSTEIKON
REUNALLA (tumman v ihreät)

UUSI TULO-OJA (ojan pohja
itäpäässä +15 cm Kemijoen
pintaan v errattuna)

TALVELLA KAIVETTAV A
VESIALUE (tumman sininen)

POLKU-URA KOSTEIKOLLE
(keltainen viiv a):

UUSI TULO-OJA
(ojan pohja itäpäässä
+15 cm Kemijoen
pintaan v errattuna)

Kuva 11. Pruntelin kosteikon perustamisen toimenpiteet, vaihtoehto 2. Sulan maan aikana kaivettava
vesialue on rajattu turpeen kantavuuden perusteella. Kantavuus on arvioitu turvekerrosmittausten, maastossa
tehdyn arvion ja kasvillisuuden perusteella. Pohja kartta © Maanmittauslaitos lupanro 326/MML/11.
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Kosteikon vedenpinnan korkeus = Kemijoen pinta

korkeus suhteessa Kemijoen
ke skivedenkorkeuteen (cm)
+20 − +70

Kanavista kaivettu turve kasattuna saariin ja kosteikon reunalle

0 − +20

Nykyinen suon pintaosa

0 − -50

Matalan veden alue.

-50 − -100

Syvän veden alue

Kuva 12. Esimerkki kaivettavan kanavan poikkileikkauksesta. Kosteikon vedenpinnakorkeus vaihtelee
Kemijoen pinnanvaihtelun mukaan. Joissakin kanavissa veden syvyys jää kokonaan alle 50 cm. Tavoitteena
on tehdä mahdollisimman paljon 20–50 cm syvyysalueita. Piirros J. Siekkinen.
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Toimenpiteet ja kustannukset
Lomakkeella kuvataan toimenpiteet, arvioidaan vaadittavat resurssit töiden toteuttamiseksi ja
mahdollisesti hakattava puutavara.

Kotiseutukosteikko Life+
Fantsintie 13 - 14
00890 Helsinki
Kosteikkohanke: Rovaniemen Pruntelin kosteikko, pinta-ala 2,9 ha
Kustannusarvion laadinta: Juha Siekkinen

YKSIKKÖ MÄÄRÄ

KUSTANNUKSET
YHT.

SUUNNITTELU JA TOT EUT UKSEN VALVONTA
Suunnitteluun liitty vät maas tokäynnit (kas visto- ja eläimistö-kartoitukset,
v aaitus, maastos uunnittelu: J. Siekkinen)

htp

2

Toimenpidesuunnitelman laadinta (J. Siekkinen)

htp

4

800 €

Toteutukseen liitty vät maas tokäynnit (J. Siekkinen, U. Kainulainen)

htp

6

1 200 €

400 €

Yhteens ä

2 400 €

KONETYÖT
Kaivinko neen työ tuntih inta (sarakkeess a tunti+alv+YHT.)
Koneen s iirtokulut (s iirtomatka yht. 200 km)
SUUNNITELMAN VAIHTOEHTO 1 (kaivuutyöt s ulan maan aikana): turpeen
kaivuuta y ht. 9 200 m3, 2,7 h a:n alalla, k eskim. k aivuus yvyys 50 cm.
Työteho 70 m3/t, s is . mais emointityöt
Uuden tulo-ojan kaiv uu (pohjoinen oja)+kaiv uumaiden tas aus polun pohjaks i
ojan v iereen: 120 m
Uuden tulo-ojan kaiv uu (eteläinen): 120 m
Riistapellon teko (15*40 m = 6 aaria)
Näköalakumpareiden teko (3 kpl, korkeus 2-3 m maanpinnasta)

57
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70 €

€/km

1,5

300 €

m3/tunti

70

9 214 €

m/tunti

60

140 €

m/tunti

60

140 €

aaria/tunti

3

140 €

kpl/tunti

3

70 €

Yhteens ä

10 005 €

T ALKOOTYÖT (vastuutaho: Valajas kosken mets äs tys - ja kalastuss eura
ry .)
Puuston pois to: eteläisen tulo-ojan linjalta 20-30 kpl puita
Toteutukseen liitty vät maas tokäynnit: Reijo Saari

käy ntikrt

400 €
400 €

6-10

800 €

Yhteens ä
1. HANKKEEN KOKONAISKUSTANNUKSET

12 405 €

- suunnittelu, toteutuksen v alvonta ja konety öt (talkootyötä ei s is ällytetty)
2. KONETÖIDEN KUSTANNUS, josta

10 005 €

a) SUOMEN RIIST AKESKUKSEN OSUUS
b) M AANOMISTAJAN OSUUS (Ke mijo ki Oy:n rahoitusvastuista myö s s. 2)
T ALKOOTYÖN ARVO

25 %
75 %

2 501 €
7 504 €

75 %

800 €

Kaivuutyön kustannusten muutos työtehon mukaan:
Ko netyötu nnin hin ta: 57 € + a lv 23 % = 7 0 €/tunti

Alue
POHJOINEN
LÄNSI
ITÄ
YHTEENSÄ

Pintaala
(ha)
0,50
1,40
0,90
2,80

Keskim.
kaivuus yv yy s (m)
0,5
0,6
0,6

Avo- Kaiv ettav an
vettä
turpeen
(%) tilavuus (m3)
70
1750
50
4200
60
3240
9190

TYÖT EHO 50 m3/t:

TYÖTEHO 70 m3/t:

TYÖT EHO 100 m 3/t:

Tuntia

Kustannus
(€ )

Tuntia

Kustannus
(€ )

Tuntia

Kustannus
(€ )

35
84
65
184

2450
5880
4536
12 866 €

25
60
46
131

1750
4200
3240
9 190 €

18
42
32
92

1225
2940
2268
6 433 €

17

5

Hankkeen haittojen arviointi

Lomakkeella kuvataan hankkeen haittojen ja uhkatekijöiden vaikutuksia luontoon, ympäristöön,
käyttöön suunnittelualueella tai sen ulkopuolella. Tavoitteena on tunnistaa haitat ja suunnitella
toimenpiteet niiden ehkäisemiseksi.
Haittatekijä
Toimenpiteet haitan vähentämiseksi
Kaivuutöiden seurauksena turpeen
Turvemaata kaivetaan enintään n. 1 m:n ja yleensä 30–60 cm:n
kiintoainesta irtoaa runsaasti Kemijokeen syvyydeltä suon pinnasta alkaen.
Turpeen läjitysalueille (suurimmalle osalle keinosaarista ja
ko steikon reunoille) pyritään laittamaan päällimmäiseksi
kerro kseksi nykyistä suon pintaturvetta, jossa on yhtenäinen
ka svillisuuspeite. Tällöin pintaturpeen alla oleva irtonaisempi
maatuneempi turve jää peittoon eikä sitä irtoa niin paljoa veteen.

Kemijoen pinnan jatkuvan vaihtelun
vuoksi ko steikolta irtoaa kiintoainesta

Kaivuutyöt voidaan tehdä siten, että vasta lopuksi kaivetaan
vesiyhteydet Kemijokeen. Kosteikolla tehtyjen kaivuutöiden
vuoksi irronnut vahvasti maatunut turve ehtii laskeutua
kanaverkoston pohjalle.
Kosteikolta on yhteydessä Kemijokeen vain joitain kapeita
vesiyhteyksiä. Tällöin vedenpinnan vaihtelusta huolimatta
ko steikolla veden virtauksen liikkeet ovat hitaita ja
todennäköisesti kiintoainesta kulkeutuu veden virtausten
mukana suhteellisen vähän.
Kanavaverkosto ssa on syvempiä alueita (n. 1 m), johon
virtausten mukana kulkeutuva kiintoaines voi laskeutua. Lisäksi
kanaviin vähitellen kehittyvä kasvillisuus sitoo kiintoainesta ja
ravinteita.

Konetyö pehmeillä turvemailla vaikeaa

Taustatietona on kuvassa 4 Kemijoen vedenkorkeuden vaihtelut
Pyritään hankkimaan suhteellisen kevyt, 14–18 tn kaivinkone ja
jossa on vähintään 100 cm leveät telat

Suunnitelmassa on varauduttu siihen, että sulan maan aikana
pystyy työskentelemään vain kantavammilla kohteilla.
Tarvittaessa työtä voidaan jatkaa talvityönä.
Kaivinkoneessa tapahtuu öljyvuoto, jonka Kaivinkoneessa on öljyntorjunnan varalle imeytystarvikelaukku
seurauksena öljyä valuu ojiin tai suolle
ja kuljettaja tietää miten toimia öljyvahingon sattuessa.
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Seurannat, riistanhoito ja metsästys

Toimenpide
Vesilintuseuranta

Tav oite
Mitata kosteikon luontaisten
ravintovarojen vaikutuksia
vesilinnustoon ja tuottaa
vertailuaineistoa erilaisten
kunnostushankkeiden
vaikuttavuudesta.

Lisätiedot ja vastuutaho
Kosteikolle on perustettu kaksi vesilintujen
laskentapistettä Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitoksen ohjeiden mukaisesti.
Laskentaohjelma: toukokuussa parilaskennat (2 kpl),
1.-20.7. poikuelaskenta ja 1.-19.8. kertymälaskenta.
Laskennat on tehty ennen kosteikon perustamista
(Suomen riistakesku ksen toimesta) ja niitä tehdään v.
2015 elokuuhun asti.
Vertailukelpoisten laskentatulosten saamiseksi
vesilintujen mahdollista ruokintaa ei saa aloittaa
ko steikolla ennen elokuun alkupuolella tehtävää
kertymälaskentaa.
Metsästyskauden aikainen lisäruokinta ei saa
vääristää seuraavan kevään parilaskennan tuloksia.
Laskentaa varten voidaan tehdä pari maasta
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kohollaan olevaa, n. 2-3 m korkeaa pienehköä
turvekumparetta, joilta havainnointi on helpompaa.

Hoitoseuranta

Pienpetojen pyynti

Vastuutaho: Valajasko sken metsästys- ja
kalastusseura ry. sekä Muurolan Erämiehet
ry./yhteyshenkilö Jyrki Ronkainen
Seurata turpeen
Paikalliselle toteuttajataholle annetaan tarvittaessa
läjitysalueiden sekä
lisäohjeita kosteikoin toiminnan ja tuottavuuden
keinosaarten tilaa sekä
ylläpidon kannalta tärkeiden hoito- ja
ko steikolle kaivettujen uusien kunnossapitotöiden toteuttamisesta
ojien veden virtauksen
toimivuutta
Vastuutaho: Muurolan Erämiehet ry./yhteyshenkilö
Jyrki Ronkainen ja Valajasko sken metsästys- ja
kalastusseura ry.
Motivoida paikallinen
Alueella pyritään pyytämään pienpetoja vähintään
ko steikonhoitaja lisäämään
Kotiseutukosteikko Life – hankkeen ajan (v. 2015
vierasperäisiin pienpetoihin
loppuun asti).
kohdistamaa pyyntipainetta
ko steikoilla ja niiden
Vastuutaho: Valajasko sken metsästys- ja
lähiympäristöissä
kalastusseura ry. tai Muurolan Erämiehet ry. /
yhteyshenkilö Jyrki Ronkainen
Suomen riistakeskuksen Pohjoismainen supikoira Life
– hanke (vv. 2010–2013) voi edistää paikallisen tason
pienpetopyyntiä hankkeen mukaisilla tavoitteilla ja
toimenpiteillä (esim. loukkujen toimittaminen,
pienpetopyyntiä tekevien henkilöiden yhteystiedot)

Vesilintumetsästys

Pesäpöntöt

Riistapelto

Seurata vesilintujen
metsästyskuolleisuutta
saalisseurannan avulla.
Tietoja käytetään
arvioitaessa metsästyksen
vaikutuksia ja mitoitettaessa
ke stävä metsästysverotus
(saalisverotus on suhteessa
ko steikon vesilintutuottoon)
Pesimispaikka

Life-hankkeen vastuuhenkilö: Kenttäassistentti Juha
Mäkimartti, Suomen riistakesku s
Metsästysoikeuden haltija pitää kirjaa
ko steikko kohteelta metsästyskauden aikana (20.8.–
31.12.) aikana saadusta vesilintusaaliista vuoden
2015 loppuun saakka. Kirjataan saadun saaliin
lukumäärä lajeittain.
Vastuutaho: Muurolan Erämiehet ry./yhteyshenkilö
Jyrki Ronkainen.
Laitetaan kosteikolle vähintään kaksi telkänpönttöä
Vastuutaho: Valajasko sken metsästys- ja
kalastusseura ry. tai Muurolan Erämiehet ry.
Tarvittaessa ko steikon pohjoisosaan tehdään
riistapelto turpeen kaivuumaista konetöiden aikana.

Ruokailualue

Riistapellon hoidon vastuu: Valajasko sken metsästysja kalastusseura ry.
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Viestintä
Lomakkeella kuvataan toimenpidealueelle suunniteltu viestintä.

Viestintä
Kotiseutukosteikko Life +
– hankkeen opastetaulu

kyllä

ei

Tiedote lehdistölle
Ilmoitus kuntaan
Ilmoitus lähialueen asukkaille

kyllä
kyllä
kyllä

ei
ei
ei

Muu taho

kyllä

ei

Kohderyhmä ja/tai ajankohta
Toimenpiteiden aikana kosteikon edustalle. Sijainti
sovitaan yhdessä maanomistajan edustajan J. Autin
kanssa.
Toimenpiteiden alkaessa
Toimenpiteiden alkaessa
Toimenpiteiden alkaessa
Toimenpiteiden alkaessa: Valajasko sken metsästysja kalastusseura ry., Muurolan Erämiehet ry. ja
Muurolan-Jaatilan osakaskunta
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