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Yleiskuvaus

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

Kosteikon nimi

Boträsket

Pinta-ala (ha),

9,2

Maakunta
Pohjanmaa
Kunta
Mustasaari
Suomen
Rannikko-Pohjanmaa
riistakeskuksen alue
Kosteikko kuuluu Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life+ − hankkeen vesilintu- ja
kosteikkoelinympäristöjen hoidon mallikohteiden verkostoon
Yleissijaintikartta:
kuva 1
Maastokartta kuva 1
Ilmakuva/väärävärikuva
kuva 2
Keskipisteen
N:701 9205
Koordinaattijärjestelmä ETRS-TM35FINkoordinaatit
E: 211 447
koordinaatisto
Kiinteistöt
Kosteikko rajautuu 1 kiinteistön alueelle. (maanomistajana VATTENOMRÅDEN,
yhteinen vesialue). Kiinteistörajat näkyvät suunnitelman kartoissa
Toimenpiteiden
1. Lisätä erityisesti vesilinnuille soveltuvien poikue-elinympäristöjen määrää
tavoitteet
sekä ravinnonhankinta- ja levähdysalueita
2. Lisätä direktiivilajeille sopivia elinympäristöjä (tähän mennessä ko. lajeja ei
ole todettu)
3. Edistää luonnon monimuotoisuutta
4. Parantaa vesiensuojelua lisäämällä ojitusalueiden vesien selkeytymisalueita
Maanomistajilta tai heidän edustajilta on saatu kyllä
ei
Suostumukset ovat kyllä
ei
suostumukset kosteikon toteuttamiseksi tämän
liitteenä
(liite 1)
toimenpidesuunnitelman mukaisesti
Muu maanomistajien ja
Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeessa tuetaan
paikallisten osallistaminen
yksityismaanomistajien aloitteesta käynnistyviä kosteikkohankkeita, mikä
edellyttää paikallislähtöistä ja osallistavan suunnittelun periaatteita
kunnioittavaa lähestymistapaa.

Kosteikon perustamisen ehdotuksen on tehnyt Södra Vallgrund
Jaktförening v. 2009, joka on alueella toimiva metsästysseura.
Esiselvitysvaiheen jälkeen järjestettiin yhteinen kartoitus- ja
suunnittelupalaveri 28.6.2011. Siinä käytiin läpi kosteikon perustaminen,
alustavasti suunnitelman sisältöä sekä hankkeen toteuttamiseen liittyvät
pelisäännöt. Tilaisuudessa oli mukana mm. maanomistajien ja
metsästysseuran edustajia. 9.8.2011 pidetyssä palaverissa käytiin
suunnitelman toimenpiteet läpi ja tehtiin siihen yhdessä vielä joitain
muutoksia ja tarkennuksia. Tilaisuudessa oli mukana mm. maanomistajien
ja metsästysseuran edustajia. Heiltä saatiin myös suostumus hankkeen
toteuttamiseen tämän toimenpidesuunnitelman mukaisesti.

Alueen omistajien
yhteyshenkilö
Kosteikkohankkeen toteuttaja
(vastuu- ja yhteyshenkilö)
Kosteikkosuunnittelu
Rahoitusvastuu(t)
Työmaan työnjohtaja

Kosteikolta on suunniteltu
puuston poistoa
Vastuu patorakenteista

Kosteikkohankkeen toteuttaja on ollut aktiivinen ja edistänyt hankkeen
toteuttamista koko suunnitteluprosessin ajan, jolloin heidän toiveensa on
voitu ottaa huomioon tätä kosteikkosuunnitelmaa laadittaessa. Toteuttaja
on ollut yhteydessä myös maanomistajien edustajaan hankkeen aikana ja
maanomistajan edustaja on ollut mukana kahdessa
suunnittelupalaverissa.
Rolf Sund, Vattenområden, yhteinen vesialue
Södra Vallgrund Jaktförening r.f. (Mikael Ehn)
Riistanhoidonsuunnittelija Juha Siekkinen, Suomen riistakeskus, Oulu
Suomen riistakeskus: Kotiseutukosteikko Life – hanke
Suomen riistakeskus: Juha Siekkinen, Stefan Pellas
Södra Vallgrund Jaktförening r.f:n edustaja: Mikael Ehn
Maanomistajan edustaja: Rolf Sund
kyllä
ei
Puuston poistosta Södra Vallgrund Jaktförening r.f.
vastaa
talkootyönä
Suomen riistakeskus vastaa rakennusvaiheessa, että patorakenteet
toteutetaan kohteen vaatimuksiin nähden riittävin lujuus- ja
mitoitusvaatimuksin.
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Vastuu kosteikon patorakenteiden ylläpidosta ja alueen hoidosta siirtyy
hankkeen toteuttajalle kosteikon rakennusvaiheen päätteeksi pidettävässä
loppukatselmuksessa.
Vastuu vettymishaitoista tai
Suomen riistakeskus ei korvaa suunnitelman mukaisesta toteuttamisesta
muutoksista lähiympäristön
aiheutuvia haittoja. Kosteikon toteuttaminen suunnitelman mukaan ei
aiheuta muutoksia lähiympäristön kuivatustilassa
kuivatilassa
Suunnitteluun osallistuneet
Mikael Ehn, Södra Vallgrund Jaktförening r.f. Lisäksi metsästysseuran
muut jäsenet ovat välittäneet tietoa M. Ehnille ja suunnittelijan käyttöön
Riistanhoidonneuvoja Stefan Pellas, Suomen riistakeskus
Maanmittausinsinööri Jukka Pietarila, Metsähallitus (vaaitukset)
Harjoittelija Arto Rautio, Metsähallitus (vaaitukset)
Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset
Vuosi
Suunnittelualueeseen liittyvä tieto
Lisätietoja

Kuva 1. Boträsketin sijainti. Kosteikko sijaitsee Raippaluodossa, Mustasaaren kunnassa. Kosteikon alueella
on yksi kiinteistö. © Maanmittauslaitos, lupanro 326/MML/11.
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Kuva 2. Boträsketin ilmakuva v:ltä 1977 (yläkuva) ja nykytilanne (v. 2009, alakuva, kiinteistörajat punaisella
viivalla). V. 1977 ilmakuvassa vesi peittää laajoja alueita Boträsketin lähiympäristöstä. Mikael Ehnin mukaan se
on kevättulvan tilanne eikä siten kuvasta kosteikon sen aikaista kesäajan vesitilannetta (suull. tieto 28.6.2011).
© Maanmittauslaitos, lupanro 326/MML/11.
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Alueen nykytila; yhteenveto

Lomakkeella kuvataan suunnittelualueen luonto sekä kosteikon perustamista ja
kunnostamista rajoittavat ympäristöarvot tai piirteet. Tarkoituksena on osoittaa,
millä alueilla kunnostus- ja hoitotoimenpiteet ovat perusteltuja.
Alueen yleiskuvaus
Korkeus merenpinnasta 7,2 mmpy (kuva 5)
Valuma-alueen laajuus 1,8 km2 (kuva 3)
Kohde on vaaitettu
on
ei
Vaaitus tehty GPS-vaaituksena (kuva 6). Lisäksi
tasolaserilla on vertailtu korkotasoja ja sitä käytetään
toimenpiteiden aikana.
Boträsketin kosteikko sijaitsee n. 1,3 km:n päässä merenrannasta. Sen etelä- ja itäreunalla oli vielä 1970luvulla jonkin verran avovesialueita (Mikael Ehn, suullinen tieto 11.5.2011). Tuolloin kosteikolle nousi vielä
ahvenia ja haukia itäpuolella olevaa Bybäcken-puroa pitkin Byfladanin lahdelta. Haukia ja ahvenia
kalastettiin kevään aikana. Myöhemmin Boträsketin avovesialueiden umpeenkasvu ja puron kaivuutyöt
ovat lopettaneet kalojen nousun kosteikolle lähes kokonaan (Mikael Ehn, suullinen tieto 11.5.2011)

Boträsket voidaan luokitella nykyisin suoksi ja se on kauttaaltaan turpeen peittämää. Turpeen paksuutta
kartoitettiin 10.5. ja 23.5.2011 (kuvat 4 ja 5). Turpeen paksuus on tyypillisesti n. 60–120 cm, suurin mitattu
arvo oli 140 cm. Mitattaessa turvetta rassilla, pohjamaa vaikutti olevan koko alueella hienojakoista
kivennäismaata, kuten silttiä tai hietaa.
Erityisarvot, jotka voivat rajoittaa tai vaikuttaa kosteikon perustamiseen tai kunnostamiseen
Erityisarvo
Lisätiedot
Uhanalaisia lajeja
on
ei
Lähde: Hertta-tietokanta 21.7.2011 (tiedot saatu Anna-Maria
Koivistolta, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, sähköpostiviesti
21.7.2011).
EU:n direktiivilajeja
on
ei
Ks. kohta ”Tärkeimmät luontoarvot”
Suojelualueita on alle 0,5 on
ei
km etäisyydellä
Metsälain erityisen
on
ei
tärkeät elinympäristöt
Virkistyskäyttöä tai
on
ei
Metsästysseuran (Södra Vallgrund Jaktförening) metsästysmaja,
-rakenteita
lahtivaja ja savustusrakennus ovat aivan kosteikon vieressä
pohjoispuolella.
Metsästysmajalla järjestetään monenlaista toimintaa. Siellä
pidetään mm. metsästysseuran kokouksia, kenneltoimintaa ja
nuorten eräleiri. Lisäksi paikalliset asukkaat käyttävät sitä monien
muiden tilaisuuksien järjestämiseen, savustusrakennus on
käytössä vuosittain liha savustuksessa yms.
Kosteikko voi toimia koulutuskohteena mm. nuorten eräleirille,
sekä paikallisena ja alueellisena riistanhoidon esimerkkikohteena
vesilintujen elinympäristön hoidossa ja pienpetopyynnissä.

Erityisiä maisema-arvoja

on

ei

Avoin vesialue metsästysmajan edustalla sekä kosteikon
länsiosalla edistäisi monin tavoin virkistyskäyttöä sekä
metsästysmahdollisuuksia
Kohde sijaitsee tien vieressä ja metsästysseuran
metsästysmajan vieressä. Paikalliset muistavat kosteikon vielä
osittain avoimena vesialueena ja heillä on toiveena palauttaa
avointa vesialuetta kohteelle.
Lehtipensaikon raivaus Lotsvägenin (Luotsintien) ja kosteikon
välistä avaisi näkymän kosteikon vesialueelle ja siten parantaisi
lähimaisemaa.

Muinaisjäännöksiä
Pohjavesialue
Muita erityispiirteitä

on
on
on

ei
ei
ei

Kosteikolle tuleva oja on tulvinut voimakkaasti ja nostanut vettä
Lotsvägenille kosteikon koillisreunan tierummun kohdalla.
Heinäkuussa 2011 kunta laittoi uuden 550 mm rumpuputken
tiehen. Tasainen topografia hidastaa veden virtausta.

Kosteikolle suunnitellut kaivettavat vesialueet lisäisivät veden
varastointikapasiteettia ja voivat ehkäistä veden tulvimista.
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Tärkeimmät luontoarvot
Kohteella tehdyt
luontokartoitukset
Kasvillisuus ja kasvisto

Huomionarvoinen lajisto, muut lisätiedot ja luontokartoituksen tekijä(t)
Ei todettu erityisiä kasvillisuustyyppejä tai kasvilajeja. Kasvillisuuskartta
kuvassa 6 ja valokuvia kasvillisuustyypeistä kuvassa 7.

Kosteikkoalue on avoin lukuun ottamatta kahta pientä metsäsaareketta
itäreunalla. Kosteikolla vallitsee laaja ja yhtenäinen saraneva (SN). Sen
tyypillisiä lajeja ovat pullosara (Carex rostrata), jouhisara (Carex
lasiocarpa) ja vesisara (Carex aquatilis), luhtavilla (Eriophorum
angustifolium) ja kurjenjalka (Potentilla palustris).
Boträsketillä esiintyy leveäosmankäämin (Typha latifolia) kasvustoja
(rajattu karttoihin kahdella eri värillä). Saranevalla leveäosmankäämiä
(kartalla vaalea viiva) kasvaa sarakasvillisuuden seassa.
Leveäosmankäämin yleisyys vaihtelee, mutta voi olla runsas. Muuten
pohja- ja kenttäkerroksen lajisto on muun saranevan lajiston kaltaista.
Suon eteläosalla on luhtanevaa (LuN), jossa vallitsee tiheä
leveäosmankäämikasvusto (kartalla oranssi viiva). Niillä pohjakerroksen
sammallajisto on vähäistä pohjakerroksen muodostuessa laajalti
kasvittomasta mudasta. Siten ne muistuttavat ruopparimpinevoja.
Luhtaisuutta osoittaa leveäosmankäämin ohella paikoin hyvin runsaana
esiintyvä kurjenjalka. Muita lajeja ovat mm. järvikorte (Equisetum
fluviatile), suoputki (Peucedanum palustre), myrkkykeiso (Cicuta virosa),
järviruoko (Phragmites australis), pyöreälehtikihokki (Drosera
rotundifolia), karpalo (Vaccinium oxycoccos) ja pullosara.
Suon koillisosassa kasvaa jossain määrin kosteammalla alueella sara- ja
ruoholuhtaa. Sen tyyppilajeja ovat saranevalajiston lisäksi mm. terttualpi
(Lysimachia thyrsiflora). Luhdan ominaispiirteitä ylläpitänee sen
itäpuolella olevan ojan tulviminen keväisin kosteikolle ja veden viipyminen
siellä jonkin aikaa kesän mittaan.
Aiemmin kaivetun vesijohtolinjan märässä painanteessa on sara- ja
korteluhtaa.
Suunniteltujen turpeiden läjitysalueet metsästysmajan molemmin puolin
ovat puustoisia. Majan luoteispuolella oleva pieni lehtipuuvaltainen
metsikkö on tuoretta kangasta ja osin soistunutta koivikkoa ja lepikkoa.
Majan kaakkoispuolella oleva tiheään pajupensaikkoon on mm. kasattu
kaivuumaita tieojasta ja laskuojasta sekä viemärilinjan kaivuulinjalta.
Kasvistossa on mm. kiiltopaju (Salix phylicifolia), suo-orvokki (Viola
palustris), vadelma (Rubus idaeus), terttualpi ja kaivuumailla mm.
huopaohdake (Cirsium helenioides) ja nokkonen (Urtica dioica).

Linnusto

Kartoitus tehtiin kesällä 2011. Kartoittaja: Juha Siekkinen (FM,
eläintiede).
Kurjen (uhanalaisuusluokitus: LC) pesä. Liron (LC) reviiri, mutta esim.
varoittelevia yksilöitä ei todettu myöhemmin, vaikka kosteikolla kierrettiin
laajalti (kuva 8.)
Kosteikkolinnuston pistelaskennat: parilaskennat 11.5. ja 23.5.2011,
poikuelaskenta 8.7.2011 sekä kertymälaskenta 9.8.2011. Lisäksi muun
suunnittelun yhteydessä havainnoitiin linnustoa (löydettiin mm. kaikki
munapesät).

Muu eläimistö

Kartoittaja: Juha Siekkinen.
Viitasammakko- ja sudenkorentokartoitus: ei todettu EU:n direktiivilajeja.
Sudenkorentojen lajihavainnot: kuva 8, lajeja kuvissa 9.
Viitasammakolle soveliasta elinympäristöä ei ole tarjolla kuin enintään
keväällä hetken aikaa. Kesän mittaan kosteikko kuivaa suoksi eikä
avovesialueita jää jäljelle. Siten kosteikko on huono sammakkoympäristö.
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Sudenkorentolajisto on melko yksipuolinen, koska avovesialueita ei ole ja
kosteikko kuivuu vähitellen kesän aikana
Viitasammakkokartoitus 10.5.2011: Juha Siekkinen
Sudenkorentokartoitus: 8.7.2011 (kesto 5 t, sää: +27 °C, tyyntä,
aurinkoista). ja 9.8.2011 (kesto 3 t, sää: +18 °C, heikkoa tuulta,
puolipilvistä): Juha Siekkinen
Lisätiedot

Kuva .3. Boträsketin valuma-alue (sininen paksu viiva). Sen laajuus on n. 1,8 km2. Pohjakartta ©
Maanmittauslaitos, lupanro 326/MML/11.
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Kuva 4. Boträsketin kosteikon turpeen paksuuksia ja turpeen pinnan muodot. Yläkuva: turpeen paksuudet
(arvot ovat cm:nä). Paksuin turvepaksuus (140 cm) mitattiin kosteikon eteläpäästä. Veden virtaussuunta ojissa
on merkitty valkoisilla nuolilla. Alakuva: Boträsketin kosteikon turpeen topografia. Suolta mitatut turvepaksuudet
on muutettu pinnanmuodoksi ja tiedot on yhdistetty suon muuhun vaaitusaineistoon (kuva 5). Suon turpeen
pinnan taso on pääosin välillä n. 7,15–7,23. Kuva osoittaa myös, että kivennäismaan pinta nousee melko
nopeasti lähestyttäessä suon reunaa ja on suon pinnan yläpuolella metsän rajassa. Mittausreitti (kuvassa 5) on
ulottunut aivan metsän rajaan ja samalla naapurikiinteistöille. Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro
326/MML/11. Turpeen topografiakartta: J. Pietarila ja A. Rautio, Metsähallitus.
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tien pinta = 7,80
kaakkoisen rumpuputken
sisäpuolen alareuna tien
pohjoispuolella = 6,99

metsästysmajan piha-alueen pinta = 7,80
kaakkoisen rumpuputken
sisäpuolen alareuna tien
eteläpuolella = 7,14

suon pinta = 7,1 (välipintainen suo)

ojan vesipinta = 7,07
ojan penkka = 7,69
ojan penkka = 7,28
ojan vesipinta = 7,05
ojan vesipinta = 7,0 (ojan pohja = 6,6)

ojan penkka = 7,23

pohjapadon yläreuna = 7,05 (KOSTEIKON VEDENPINTA)
rumpuputkien sisäpuolen alareunat tien
länsipuolella = 6,9 (pohjoinen rumpuputki) ja
2 x 6,87 (molemmat eteläiset rumpuputket)

suon keskiosan pinta = 7,23
(välipintainen suo)

suon pinta keskimäärin = 7,2
(vaihtelu n. 7,15-7,23)

rumpuputkien sisäpuolen alareunat tien
itäpuolella = 6,80 (pohjoinen rumpuputki) ja
2 x 6,70 (molemmat eteläiset rumpuputket)

pellon pinta lähellä kosteikkoa = 7,12 - 7,18

suon pinta = 7,12 (rimpipintainen suo)
suon pinta = 7,13 (välipintainen suo)

Kuva 5. Ylhäällä: Boträsketin kosteikon korkotasoja (metreinä meren pinnan yläpuolella, mmpy).
Vasemmalla: GPS-vaaituksen kulkureitti ja jatkuvan tallennuksen aineisto. Lisäksi mitattiin yksittäisiä kohteiden
korkotietoja kosteikon koillis- ja itäpuolella. Oikealla: vaaituksen tekivät Arto Rautio (oik.) ja Jukka Pietarila
(keskellä), Mikael Ehn mukana. Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 326/MML/11, valokuva: J.
Siekkinen/23.5.2011.

9

Saraneva (SN)
Saraneva (SN), jossa kasvaa leveäosmankäämiä
Luhtaneva (LuN), jossa tiheää leveäosmankäämikasvustoa
Oligotrofinen rimpineva (Rin)
Sara- ja ruoholuhta (SRhLu)
Lehtipensaikko
Tuore kangas (MT) tai kuiva kangas (VT)

Kuva 6. Boträsketin kosteikon kasvillisuustyypit. Suurin osa alueesta on saranevaa (SN). Eri osissa aluetta
on myös eri luhtatyyppejä. Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 326/MML/11.
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Kuva 7. Boträsketin kosteikko. Ylhäällä: Näkymä Södra Vallgrund Jaktförening:n metsästysmajan edustalta Boträsketin kosteikolle kaakkoon-lounaaseen. Etualalla
saranevaa ja se on suunniteltu kaivaa avovesialueeksi. Keskellä: sara- ja ruoholuhtaa kosteikon koillispäästä. Tämä alue on suunniteltu kaivaa avovesialueeksi. Alhaalla:
vasemmalla ruoppapintaista rimpinevaa, joka kuivui kesän aikana siten, että sen läpi pystyi kävelemään. Oikealla osmankäämivaltaista luhtanevaa. Rimpineva on
suunniteltu jättää entiselleen ja osmankäämikasvusto kaivaa tai täyttää kaivuumailla. Kuvat: J. Siekkinen/8.7.2011.
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merisinikorento

• sirokeijukorento
• isokeijukorento
• elokorento

töyhtöhyyppä
taivaanvuohi

• punasyyskorento
• siniukonkorento

niittykirvinen

liro
niittykirvinen
vaskikorento/
kiiltokorento sp.

ruskohukankorento

kurki

töyhtöhyyppä

munapesä
varoitteleva emo
reviiri
sudenkorentojen todettuja esiintymisalueita
Kuva 8. Boträsketin kosteikon eläinlajihavaintoja. Sudenkorentojen osalta on rajattu ne alueet (vihreä viiva),
jossa yksilöitä tavattiin useita pienellä alueella. Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 326/MML/11.
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Elokorento, Sympetrum flaveolum. Ainakin pari yksilöä
saalisteli metsästysmajasta itään olevalla viemärilinjan
kohdalla olevassa märässä saraluhdassa, jossa kasvoi
myös järvikortetta. Paikka oli Boträsketin alueen
monipuolisin sudenkorentopaikka, sillä siinä tavattiin
kolme eri korentolajia. 8.7.2011.

Taivaanvuohi, Callinago callinago. Munapesä löytyi
saranevalta, n. 100 metsästysmajasta etelään,
23.5.2011.

Punasyyskorento, Sympetrum vulgatum saranevalla
9.8.2011

Isokeijukorento, Lestes dryas. sara- ja ruoholuhdalla,
8.7.2011. Luonnontieteellisen keskusmuseon Hatikkalajitietokannassa ei ole aiempia havaintoja
Mustasaaresta. Lähin havainto n. 100 km:n päässä
Seinäjoelle. Lajinmäärityksen varmisti Petro
Pynnönen (Suomen Sudenkorentoseura)
Siniukonkorento, Aeshna juncea saranevalla 9.8.2011
Kuva 9. Boträsketin kosteikon eläinlajihavaintoja. Kuvat: J. Siekkinen

13

3

Toimenpidealueet ja toimenpiteet

Lomakkeella kuvataan toimenpidealueet ja niillä tehtävät toimenpiteet
riittävän yksityiskohtaisesti
Pakolliset kartat
Kartan sisältö
Lisätieto
Kosteikolla tehtävät toimenpiteet
kuva 10
Padon ja patopenkereiden rakenne
kuva 11
Muut kartat
Kosteikon poikittaisleikkaus
kuva 12
Kosteikon pitkittäisleikkaus
kuva 13
Toimenpide
Toimenpiteen tavoite ja kuvaus
Kosteikon kaivuutyöt Tavoitteena on tehdä kosteikolle ”syvän” ja ”matalan” veden alueet. Pohjoisosassa
oleva syvän veden alue tarjoaa lajistolle laajemman ja yhtenäisen syvän veden
alueen, lisää metsästysmajan edustalla olevan vesialueen lähimaisema- ja
virkistyskäyttöarvoa sekä kerää tulouoman mukana tulevaa kiintoainesta.

Pohjoisosalla turve kaivetaan pois siten, että veden syvyys on keskimäärin 70 cm.
Alueen koillisreunaan lähelle tulouomaa tehdään vähintään 70 cm syvyinen alue,
johon kertyy veden mukana tulevaa kiintoainesta (merkitty kuvaan 10, tulouoman
edustalle tumman sinisellä värillä). Kaivettu turve kasataan sulan maan aikana
aumoiksi, jotka kuljetetaan pois traktoreilla talven aikana (esim. kuva 14). Suolla on
pieniä puuryhmiä tai isohkoja kiviä suolla. Ne jätetään lähiympäristöineen
kaivamatta, jolloin niistä muodostuu saaria avoveden keskelle. Näihin saariin ei
kasata turvetta.
Keski- ja eteläosalla turve kaivetaan pois siten, että veden syvyys on keskimäärin
35 cm. Kaivettujen kanavien syvyys vaihtelee siten, että alueella on mahdollisimman
paljon 20–50 cm syvyistä vesialuetta, mikä on puolisukeltajasorsille optimisyvyys.
Kanavien leveys on alle 20 m, jolloin kaivinkone voi kasata turpeen paikaltansa
suoraan saariin eikä kaivettuja turvekasoja tarvitse siirrellä paikasta toiseen.
Itäreunalla kanavia ei kaiveta yli 50 cm syvemmäksi millä vähennetään oikovirtausta
tulouomasta suoraan etelään itäreunaa pitkin pohjapadolle.
Pohjapadon edustalla veden syvyys on n. 40-50 cm. Tälle alueelle voi tulla
kasvillisuutta, joka pidättää ravinteita ennen veden virtausta lähtöuomaan.
Kaivettu turve kasataan kaivamattomiin kohtiin, ”saariin” sekä kosteikon reunaalueelle avoimiin osiin. Saarille ja reunoille turvetta kasataan enintään n. 50 cm
korkeudelle, jolloin ne sulautuvat kosteikkomaisemaan. Kasausalueiden
päällimmäiseksi kerrokseksi jätetään aina turpeen kasvava sammalpinta, mikä
edistää maisemoitumista ja vähentää vesakon kasvua kasauspaikoilla (vrt. kuva 14).
Koko alueella: Rantojen ja saarten muodot tehdään loivasti kaarteleviksi,
luonnonmukaisiksi. Pyritään välttämään suoria linjoja ja muotojen
säännönmukaisuutta (kuva 14). Osalla alueista turvekerros on alle 1 m. Näiltä
kohdin voidaan ottaa jonkin verran kivennäismaata ja levittää sitä ohuelti saarien ja
rantojen reunoille. Se edistää sara- ja ruohokasvillisuuden kasvua ja tarjota
vesilinnuille paikkoja etsiä jauhinkiviä.

Patolaitteet ja
patopenkereet

Veden ohjaamisesta kosteikolle ei aiheudu haittaa naapurikiinteistöille, koska
suunniteltu vedenpinta on korkeintaan samalla tasolla tai alemmalla tasolla kuin
suon nykyinen vedenpinta (monin paikoin suolla vesi rimpipinnassa, ts. alle 5 cm
suon pinnasta). Lisäksi vallitsevana tyyppinä olevan saranevan veden pinnan taso
on n. 5-15 cm suon pinnasta.
Tavoitteena on tehdä kustannustehokas ja huoltovapaa kiviverhoiltu pohjapato,
jonka läpi tulvavedet voivat virrata helposti. Padon harjan vaakasuoran pituuden
ollessa riittävän leveä painekorkeus voidaan pitää alhaisena. Padon pienellä
korkeuserolla estetään kalojen pääsy kosteikolle.
Pohjapadon mitoituslaskelma on taulukossa 11.
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Pohjapato tehdään kosteikon itäreunalle. Pohjapadon rakenne on kuvassa 11 (esim.
kuva 14). Kosteikon pohjapadon yläreunan tavoitekorkeus on 7,05 mmpy, mikä on
suunniteltu kosteikon vedenpinnan taso (kuva 5). Tällöin se on -9 cm tulouomassa
olevan tierumpuputken alareunaan verrattuna (=kosteikon pohjoispuolella olevan
tierumpuputki) ja +15/+18 cm lähtöuomassa olevan tierumpuputkien alareunaan
verrattuna (=kosteikon itäpuolella olevat tierumpuputket).
Kosteikolle tehdään vedenlaskumahdollisuus tyhjennysputken avulla. Vedenpintaa
voidaan laskea vain vähän, koska lähtöojassa itäpuolen tierumpujen alareunan
korkotaso on vain 15–18 cm alempana (6,87–6,9 mmpy) kuin pohjapadon yläreuna.
Vedenlaskulla voidaan tarvittaessa kesannoida kaivuualueiden ylempiä reunaosia,
mikä lisää niiden kasvittumista ja sitä kautta monipuolistaa selkärangatonfaunaa. Jos
umpeenkasvu on ongelma, vedenlaskulla voidaan kuivattaa vesikasvien
kasvupaikkoja ja vähentää niiden peittävyyttä.

Pohjapadon molemmin puolin tehdään paikalta kaivetusta kivennäismaasta
patopenkere n. 10 m etäisyydelle. Ne maisemoidaan turpeella. Tiivistetystä
turpeesta tehdään myös korotettu patopenkere n. 30 m päähän molempiin suuntiin.
Patopenkereen harjan korkeus on 50 cm vedenpinnan yläpuolella ja
poikkileikkauksessa harjan leveys vähintään 3 m leveä.
Tulo- ja lähtöuomien Koillisosan tulouoma käännetään etelä-lounaaseen kosteikolle. Kaivettava uoma on
kaivuutyöt
loivasti mutkitteleva, vähintään 50 cm syvä ja 50 m pitkä. Kaivuumaat maisemoidaan
ympärille. Nykyinen oja tukitaan tien eteläpuolella (n. 10 m tiestä) siten, että sen
yläreuna on tasolla 7,40 mmpy (27 cm rumpuputken alareunan yläpuolella ja 35 cm
kosteikon vedenpinnan tavoitetasoa ylempänä). Tällöin tulvalla osa vedestä voi
mennä nykyiseen ojaan.
Itäreunassa kaivetaan uusi lähtöuoma (pituus 40 m) pohjapadolta nykyiseen ojaan
(mutkan kohdalle).

Puuston poisto

Lisäksi kunnostetaan nykyisen ojan loppuosa mutkan kohdalta itään tielle saakka
(pituus 100m), sillä sen vedenjohdatuskyky on heikentynyt merkittävästi etenkin
tiheän vehkakasvillisuuden vuoksi.
Kosteikolla kaivettavalta alueelta ei tarvitse poistaa puustoa, sillä se on puuton.
Kosteikon lähiympäristöstä kaadetaan puustoa.
Pohjoispäästä (metsästysmajan länsi- ja itäpuolelta, saman kiinteistön alueella)
poistetaan lehtipensaikkoa ja – puustoa, jotta kosteikon pohjoisosalta kaivettava
turve voidaan kasata ja maisemoida niille alueille. Lisäksi uusi tulouoma kaivetaan
metsästysmajan itäpuolelle.
Itäreunalla kosteikon uuden lähtöuoman reitiltä ja sitä seuraavan nykyisen ojan
varrelta (ojan kunnostuksen vuoksi) on kaadettava lehtipuustoa.
Länsireunalla poistetaan kapealta niemekkeeltä lehtipensaikkoa, jotta näkyvyys
vesialueiden välillä paranisi.
Puuston poiston tekee Södra Vallgrund Jaktförening talkootyönä.

Muut toimenpiteet
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•
•
•
•

Pohjapato
Tyhjennysputki
Patovallit
Lähtöuoma

Kaivettava “syvän veden alue”: veden syvyys keskimäärin 70 cm
Kaivettava “matalan veden alue”: veden syvyys keskimäärin 35 cm
Saaret. Kaivuumaita kasataan saarille vain keski- ja eteläosan “matalan veden alueelle”
Pensaikon/puuston raivaus. Raivausta tehdään myös kaivuumaiden läjitysalueilla pohjoisessa
Kaivetun turpeen läjitysalueet (turvetta läjitetään myös keski- ja eteläosan saarille)
Patovalli ja kaivetun maan tiivistäminen (kosteikon koillisosalla)
Riistapelto
Kuva 10. Boträsketin kosteikon kunnostamisen toimenpiteet. Kosteikolle kaivettavien alueiden veden
syvyys on yksinkertaistettu. Keski- ja eteläosalla kaivettavien kanavien keskiosa tehdään reunaosia
syvemmäksi. Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 326/MML/11.
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Taulukko 1. Boträsketin kosteikolle suunnitellun kiviverhoillun pohjapadon mitoitus. Padon yhteydessä
on kiviverhoillut luiskat. Laskennassa on käytetty Jouko Hämäläisen (Pohjois-Savon metsäkeskus) laskumalleja.
Valuma-alue (km2)
Kosteikon pinta-ala (ha)
Kosteikon vesialueen pinta-ala (ha)
Purkautumiskerroin

u

1,8
9,3
4,3
0,52

Padon harjan vaakasuora pituus (m)
Luiskakaltevuus
Painekorkeus (m)
Padon alapuolinen luiskakaltevuus

b
1:
h
1:

2,00
3,00
0,15
6

Verhoilukivien keskim. läpimitta (m)

d

0,1

aukon pohjamitta kohtisuoraan virtausta vastaan
(= aukon pohjan leveys )
aukon sivureunojen luiskakaltevuus
veden korkeus hieman aukon etupuolella
aukon poistouoman kaltevuus

kivien läpimitta 5-30 cm

Virtaama patometrille (m3/s*m)
Virtaama luiskien kohdalla (m3/s)
Veden nopeus aukossa (m/s)

q
Q2
vmax

0,10 kiviverhouksen paksuus 20-30 cm
0,042

VIRTAAMA HQ20, laskettu (m3/s)

Q=

0,251 Tämän arvon pitäisi olla vähintään”VIRTAAMA HQ20,

0,60
suunnitellun padon virtaaman läpäisykyky. Huom!

suuunniteltu” –arvon suuruinen

VIRTAAMA HQ20, suunniteltu (m3/s).) Qsuunn 0,230 teoreettinen, kerran 20. vuodessa tapahtuva ylivirtaama.
Veden viipymä (tuntia)

40,7

veden virtaussuunta

1m

3m

6m

1:3

1:6
suodatinkangas

tiivisteosa (kivennäismaata)

tiivistesydän (18 mm vesivaneri). Padon harja on korkeudelle 7,05
mmpy ja määrää kosteikon vedenpinnan tason. Vaneri upotetaan
kivennäismaahan ja tuetaan pystylankuilla.
seulottu kivi (läpimitta 5-30 cm, keskim. 10 cm, kerrospaksuus 20-30
cm). Kiviverhoilu jätetään 15 cm alemmaksi kuin tiivistesydämen harja

tiivistesydän (18 mm vesivaneri)
reunapenger

3m
tiivisteosa
(kivennäismaata)

1:3
0,5 m

seulottu kivi

suodatinkangas (8 m)
Kuva 11. Boträsketin kosteikon kiviverhoiltu pohjapato. Vesivanerista tehdyn tiivistesydämen avulla
vedenpinta voidaan säätää tarkasti ja estää kalojen pääsy kosteikolle. Kiviverhoilu jää n. 15 cm tiivistesydämen
harjan (yläreunan) alapuolelle. Piirros J. Siekkinen.
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Kosteikon vedenpinnan
tavoitekorkeus = on 7,05 mmpy)

mmpy
7,23 – 7,6

Kanavista kaivettu turve kasattuna saariin ja kosteikon reunalle

7,05 – 7,23

Nykyinen suon pintaosa

6,5 – 7,05

Matalan veden alue (veden syvyys 0 - 50 cm). Veden pinnan tavoitekorkeus = 7,05 mmpy

6,0 – 6,5

Syvän veden alue (veden syvyys 50 – 100 cm)

Kuva 12. Esimerkki kaivettavan kanavan poikkileikkauksesta. Kosteikon vedenpinnan tavoitetaso on 7,05
mmpy. 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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Korkeustaso (mmpy)

Pohjapadon yläreuna (7,05 mmpy)

Koillisosan tierummun eteläpään alareuna (7,14 mmpy)

7,80
7,60
7,40
7,20
7,00
6,80
6,60
6,40
6,20
6,00
0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

360

Etäisyys (m)
Veden pinta (mmpy)

Maan pinta (mmpy)

390

420

450

480

510

540

570

600

630

660

Itäpuolen tierummun länsipään alareuna (6,9/6,87 mmpy)

Pohjan pinta (mmpy)

Kuva 13. Boträsketin kosteikon pitkittäisleikkauksen korkotiedot toimenpiteiden
jälkeen. Tierumpujen korko on nykytilanne. Oikealla olevaan ilmakuvaan on merkitty
keltaisella viivalla pitkittäisleikkauksessa käytetty mitta-alue. Poikkiviivat ovat 100 m:n välein.
Etäisyyden 0-kohta on tulouomassa tierummun pohjoispää (korko 6,99 mmpy). Kosteikon
alue (tumman ja vaalean sininen väri) on mittajanan välillä 55 – 505 m. Pohjapadon kohta on
merkitty punertavalla poikkiviivalla (mittajanan kohdassa 505 m). Pohjakartta ©
Maanmittauslaitos lupanro 326/MML/11.
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Kuva 14. Kosteikon vaihtoehtoisia toteuttamistapoja. Ylhäällä vasemmalla: turpeen kaivuu n. 70 cm syvyydeltä ja n. 10 m leveydeltä (kuten kuvassa) ja sen kasaus
aumaksi muodostaa ison määrän löyhää turvetta. Tällä tavoin on suunniteltu kaivaa turve pois Boträsketin kosteikon pohjoisosalta ja kuljettaa se traktoreilla pois
kosteikolta. Turve kasattaisiin ja maisemoitaisiin metsästysmajan länsi- ja itäpuolelle. Kuva: Metsähallituksen vesilintukosteikko Rypyharju II, Yli-Ii, J. Siekkinen/25.9.2008.
Ylhäällä oikealla: kiviverhoiltu pohjapato n. 2 levyisellä padonharjalla ja loivilla luiskilla voi läpäistä 200 l/s, mikä riittää esim. Boträsketillä kerran 20. vuodessa tapahtuvaan
isoon kevättulvaan. Kuvan pohjapadossa ei ole pystysuoraa tiivistesydäntä (filmivaneria), mikä taas on suunniteltu Boträsketin pohjapatoon. Kuva: Metsähallituksen
vesilintukosteikko Rypyharju I, Yli-Ii, J. Siekkinen/26.4.2011.
Alhaalla: Rypyharju I:n kosteikko 3 v kaivamisen jälkeen. Kaivamalla tehdyssä kosteikossa on tärkeää pitää veden pinta mahdollisimman lähellä kosteikon alkuperäistä
pintaa (esim. suon pintaa), rannan muodot pitää olla loivasti mutkittelevia, luonnonmukaisia. Lisäksi kaivuumaat voidaan levittää kosteikon reunalle n. alle 50 cm:n
kerrokseksi tai kasata keinosaariksi. Kasvillisuus ei ole palautunut paljaalle turvepinnalle vielä kahden kasvukauden jälkeen. Boträsketillä tämä huomioitaisiin siten, että
päällimmäiseksi jää ehjä sammalpinta, mikä osaltaan hillitsee myös vesakon kasvua. Tällöin työn ohjeistaminen ja kaivinkonetyössä kuljettajan vastuu esim. kaivettavien
turvemättäiden kääntämisessä oikein päin ovat olennaisia seikkoja. Kivennäismaan paljastaminen tai sen nosto pohjasta saarten ja kosteikon reunalle lisää jauhinkivien
tarjontaa. Kuvan kosteikolla suurin osa kaivuumaista on siirretty kaivinkoneella kosteikon reunalle, mikä ainakin kaksinkertaisti konetyön kustannukset. Boträsketillä on
tarkoitus tehdä paljon keinosaaria (enemmän suhteessa avovesialaan kuin kuvan tilanteessa) ja kasata niille turvetta. Kuva: Rypyharju I, Yli-Ii, J. Siekkinen/26.4.2011.
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Toimenpiteet ja kustannukset
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KUSTANNUKSET YHT.

Kustannusarvion laadinta: Juha Siekkinen, 22.7.2011

KUSTANNUS
a´ YKSIKKÖ

Kosteikkohanke: BOTRÄSKET, MUSTASAARI

YKSIKKÖ

Kotiseutukosteikko Life+
Fantsintie 13 - 14
00890 Helsinki

MÄÄRÄ

Lomakkeella kuvataan toimenpiteet, arvioidaan vaadittavat resurssit töiden
toteuttamiseksi ja mahdollisesti hakattava puutavara.

SUUNNITTELU JA TOTEUTUKSEN VALVONTA
Suunnitteluun liittyvät maastokäynnit (suunnittelu, lajistokartoitukset:
J. Siekkinen, S. Pellas)
Vaaitus maastossa (J. Pietarila, A. Rautio, Metsähallitus)
Toimenpidesuunnitelman laadinta (J. Siekkinen)
Toteutukseen liittyvät maastokäynnit (J. Siekkinen, S. Pellas)

200 €
300 €
200 €
200 €

Yhteensä

1 200 €
300 €
1 000 €
1 600 €
4 100 €

PUUSTON POISTO
Södra Vallgrund Jaktförening tekee talkootyönä

0€

Yhteensä
KONETYÖT
Kaivinkonekulut (57 e + alv/tunti = 70 e/tunti)
Koneen siirtokulut (1,5 euroa lavetilla/km)
3
Pohjoisosan turpeen kaivuu aumoiksi (sula maa, 125 m /t), 1,03 ha, 70 cm kaivuu
3

Pohjoisosan kaivetun turpeen lastaus traktoreihin (talvella, 150 m /t)
3

Keski- ja eteläosan kaivuu ja kasaus (sula maa, 110 m /t): 3,2 ha, 40 cm kaivuu
Kaivetun turpeen ja maa-aineksen maisemointi metsästysmajan lähistöllä
Kiviverhoillun pohjakynnyksen ja patopenkereen rakentaminen
Uusien tulo- ja lähtöuomien kaivuu (pituus yht. 100 m)
Nykyisen ojan kunnostus itäpuolen tielle (pituus 100 m)

100
7240
4876
13056
24
4
2
1

km
m3
m3
m3
t
t
t
t

4900

m3

1,2 €
0,56 €
0,47 €
0,64 €
70 €
70 €
70 €
70 €

Yhteensä

120 €
4 054 €
2 292 €
8 356 €
1 680 €
280 €
140 €
70 €
16 992 €

Traktorikulut
Pohjakynnyksen kivien ajo ja turpeen ajo talvella
(Södra Vallgrund Jaktförening tekee talkootyönä mahdollisuuksien mukaan)

0€

Yhteensä
PATOLAITTEET JA -MATERIAALIT (ilman alv)
Suodatinkangas

100

m2

50 €
70 €

Patolevy (filmivaneri 240 cm x 120 cm, 18 mm) + lankut (12 m x 2"x4") + kiinnittimet

200 €

Tyhjennysputki (esim. 2x 110/98 SN8 taipuisa sadevesiputki tai 200 mm, 8 m)
Luonnonkiveä pohjapadon kiviverhoiluun (Södra Vallgrund Jaktförening toimittaa)

0,5 €
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m3
320 €

Yhteensä

1. HANKKEEN KOKONAISKUSTANNUKSET

21 412 €

- suunnittelu ja valvonta, puuston poisto, konetyöt sekä patolaitteet ja -materiaalit

2. KONETYÖT, PATOLAITTEET JA -MATERIAALIT, JOSTA:
SUOMEN RIISTAKESKUKSEN OSUUS
SÖDRA VALLGRUND JAKTFÖRENING OSUUS
huom! seuran talkootyön arvo (maa-aineksen kuljetus, puuston raivaus)
on n. 6000 € (traktorityö 35 €/t)

100 %
0%

17 312 €
17 312 €
0€
0€
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5

Hankkeen vaikutusten arviointi

Lomakkeella kuvataan hankkeen muita vaikutuksia luontoon, ympäristöön, käyttöön
suunnittelualueella tai sen ulkopuolella.
Toimenpide
Hankkeen toimenpiteiden
vaikutus yleiselle edulle
Kosteikon kuivatustilan
muutos ja sen vaikutukset
tulouoman
vesitilanteeseen
Lotsvägenillä
(Luotsintiellä)
Kosteikon kuivatustilan
muutos ja sen vaikutukset
lähtöojan lähiympäristön
maankäyttöön

Kohdentuminen
positiivinen
negatiivinen

Lisätiedot

positiivinen

negatiivinen

Kosteikko voi toimia tulva-aikana
vedenvarastointialueena, mikä vähentänee
tulvimista Lotsvägenin tierummun alueella.

positiivinen

negatiivinen

Lähtöoja sijaitsee toisen kiinteistöllä. Ojan
kunnostaminen on kuitenkin yleisesti
tarpeellista alueella veden virtauksen
parantamiseksi ja tielle (Lotsvägen)
tulvimisen vähentämiseksi eikä siten liity
pelkästään kosteikon perustamiseen.

On myös mahdollista, että kunta voisi laittaa
uuden rumpuputken alemmalle tasolle, mikä
parantaisi lähtöojan virtaamaa.
Lähtöojan (toisen kiinteistöllä) vedenpinta
säilyy nykyisellä tasolla. Jos oja
suunnitelman mukaisesi kunnostusojitetaan
vedenpinta alenee ja sen vedenvälityskyky
paranee, mikä parantaa naapurikiinteistöjen
kuivatustilannetta
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Vaikuttavuusseurannat, riistanhoito ja metsästys

Toimenpide
Vesilintulaskennat

Tavoite
Mitata kosteikon luontaisten
ravintovarojen
linnustovaikutuksia 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 riistakeskuksen toimesta) ja niitä tehdään v.
2015 elokuuhun asti.
Vertailukelpoisten laskentatulosten saamiseksi
vesilintujen mahdollista ruokintaa ei saa aloittaa
kosteikolla ennen elokuun alkupuolella tehtävää
kertymälaskentaa.
Metsästyskauden aikainen lisäruokinta ei saa
myöskään vääristää seuraavana keväänä tehtävän
parilaskennan tuloksia.

Pienpetojen pyynti

Motivoida paikalliset
kosteikonhoitajat lisäämään
vierasperäisiin pienpetoihin
kohdistamaa pyyntipainetta
kosteikoilla ja niiden
lähiympäristöissä

Vastuutaho: Södra Vallgrund Jaktförening
Paikallinen metsästysseura pyytää alueella pienpetoja
vähintään hankkeen ajan v. 2015 loppuun asti.
Vastuutaho: Södra Vallgrund Jaktförening
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Södra Vallgrund Jaktförening on tehnyt omalla 4 550
ha:n metsästysalueella pienpetopyyntiä jo vuosia (liite
2). Seura on osoittanut pitkäjänteisellä
pienpetopyynnillä, että se suhtautuu vastuullisesti
riistanhoitoon. Boträsketille suunnitellulla kosteikolla
olisi siten pienpetopyynti jo valmiiksi hyvällä mallilla ja
se kannustaisi seuraa edelleen jatkamaan tätä
riistanhoitotyötä.

Suomen riistakeskuksen Supikoira Life – hanke (vv.
2010-2013) voi edistää paikallisen tason
pienpetopyyntiä hankkeen mukaisilla tavoitteilla ja
toimenpiteillä (esim. loukkujen toimittaminen)
Pesäpöntöt

Pesimispaikka

Laitetaan kosteikolle vähintään kaksi telkänpönttöä

Vesilintumetsästys

Kestävä vesilintujen
metsästys, jossa
saalisverotus on suhteessa
kosteikon vesilintutuottoon

Vastuutaho: Södra Vallgrund Jaktförening
Vesilintujen metsästyskuolleisuutta seurataan
kosteikolla saalisseurannan avulla. Seurantatietoja
käytetään apuna mm. arvioitaessa metsästyksen
vaikutuksia ja kestävän metsästysverotuksen
mitoittamisessa
Metsästysoikeuden haltija pitää kirjaa
kosteikkokohteelta metsästyskauden aikana (20.8.–
31.12.) aikana saadusta vesilintusaaliista vuoden
2015 loppuun saakka.
Seurannassa kirjataan saadun saaliin lukumäärä
lajeittain.
Vastuutaho: Södra Vallgrund Jaktförening
(metsästysoikeuden haltija)

7

Seuranta ja viestintä

Lomakkeella kuvataan toimenpidealueilla oleva tai niille suunniteltu seuranta ja
viestintä.
Seuranta
Hoitoseuranta

vuosi
vuosittain ainakin v. 2015
asti

lisätiedot
Hoitoseurannassa kiinnitettävä huomiota patorakenteiden
ja -penkereiden kuntoon sekä tulo- ja lähtöuoman kuntoon
ja veden virtauksen toimivuuteen

Vastuutaho: maanomistaja.
Paikalliselle toteuttajataholle annetaan tarvittaessa
lisäohjeita kosteikoin toiminnan ja tuottavuuden ylläpidon
kannalta tärkeiden hoito- ja kunnossapitotöiden
toteuttamisesta
Viestintä

Ilmoitus kuntaan
Ilmoitus lähialueen
asukkaille

kyllä

ei

Ennen toimenpiteitä

kyllä

ei

Toimenpiteiden alkaessa

Kotiseutukosteikko Life +
– hankkeen opastetaulu

kyllä

ei

Tiedote lehdistölle

kyllä

ei

Toimenpiteiden alkaessa kosteikon edustalle. Sijainti
sovitaan yhdessä maanomistajan ja Södra Vallgrund
Jaktförening:in kanssa.
Toimenpiteiden alkaessa
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