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HANKKEEN YLEISKUVAUS
Lomakkeella selvitet ään hankkeen yleistiedot, tavoitteet, osallistaminen ja suunnitteluprosessi

Kosteikon nimi

KURJENNEVA

Pinta-ala

15,0 ha

Maakunt a
Etelä-Pohjanmaa
Kunta
Seinäjoki
Suomen
Pohjanmaa
riistakeskuksen alue
Kosteikko kuuluu Suomen riistakeskuksen Kotiseutuk osteikko Life+ − hankkeen
kyllä
ei
vesilintu- ja kosteikkoelinympäristöjen hoidon mallikohteiden verkostoon
Keskipisteen
P: 696 4900
Koordinaattijärjestelmä ETRS89-TM35FIN
koordinaatit
E: 303 950
Kosteikkoalue on kiinteistön 743-410-25-0 alueella (kuva 1). Kiinteistön haltija on
Kiinteistöt
Vaskiluodon Voima Oy
Toimenpiteiden
Lisätä erityisesti vesilinnuille soveltuvaa poikue-elinympäristöä sekä
tavoitteet (enintään
ravinnonhankint a- ja levähdysalueita
kolme tärkeintä)
Vähentää vesistössä olevaa vesikas villisuutta ja siten parantaa vesistön
moninaiskäyttöä
Edistää vesiensuojelua parantamalla ravinteiden ja kiintoaineen sitoutumista
kosteikolla
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 luonnon monimuotoisuutta
Maanomistajilta tai heidän edustajilta on saatu
Suostumukset ovat
suostumukset kosteikon toteuttamiseksi tämän
kyllä
ei
kyllä
ei
liitteenä
toimenpidesuunnitelman mukaisesti
Kiinteistön omistaja/omistajien
Turvallisuus päällikkö Timo Orava (Vaskiluodon Voima Oy)
yhteyshenkilö
Kosteikkohankkeen toteuttaja
Pertti Rinta-Nikkola (K urjennevan Eränkävijät ry:n puheenjohtaja)
(vastuu- ja yhteyshenkilö)
Kosteikkosuunnittelu
Juha Siekkinen (Suomen riistakeskus, Oulu)
Suunnitteluun osallistuneet
Risto Lautamaja (Kurjennevan turpeen nostosta vastaavan EteläPohjanmaan Turve Oy:n toimitusjohtaja), P. Rinta-Nikkola ja
riistanhoidonneuvoja Juha Heikkilä (Suomen riistakeskus, Pohjanmaa)
Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life – hanke, Vaskiluodon
Rahoitus vastuu(t )
Voima Oy ja Etelä-P ohjanmaan Turve Oy
Työmaan työnjohtaja
Juha Siekkinen, Risto Lautamaja
Maanomistajien ja paikallisten Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeessa tuetaan
osallistaminen
yksityismaanomistajien aloitteesta käynnisty viä kosteikkohankkeita, mikä
edellyttää paikallislähtöistä ja osallistavan suunnittelun periaatteita
kunnioittavaa lähestymistapaa.
Kosteikon kunnostamisen ehdot uksen teki R. Lautamaja. J. Heikkilä ja P.
Rinta-Nikkola ovat olleet yhteydessä häneen kosteikon perustamiseksi v.
2011. Esiselvitys vaiheen jälkeen R. Lautamaja, J. Heikkilä ja J. Siekkinen
pitivät suunnittelupalaverin maastossa 10.5.2011, jolloin keskusteltiin mm.
mallikosteikon toteuttamisen periaatteista ja alustavista toimenpiteistä.
24.5.2011 kosteikkoalue vaaitettiin RTK -menetelmään perustuvalla GPS mittauksella ja takymetrillä. Vaaituksen tekivät Metsähallituksen
Pohjanmaan luontopalveluista maanmittausinsinööri Jukka Pietarila ja
harjoittelija Arto Rautio. J. Heikkilä ja J. Siekkinen olivat mukana.

2

Sen jälkeen J. Siekkinen on käynyt kohteella tekemässä suunnittelua viisi
kertaa 27.6.2011–18. 6.2012, yleensä vesilintujen pistelaskent ojen
yhteydessä. Osalla kerroista alueella on tehty tarkentavia vaaituksia
tasolaserilla. J. Heikkilä oli mukana myös yhdellä vaaituskerralla.
30.1.2012 pidettiin Seinäjoella Suomen riistakeskuksen Pohjanmaan
aluetoimistolla suunnittelukokous, johon osallistuivat J. Heikkilä, J.
Lautamaja, suunnittelija Mika Lehtinen (Ramboll Oy), P. Rinta-Nikkola, T.
Orava ja J. Siekkinen. Kokouksessa J. Siekkinen esitteli luonnoksia
toimenpit eistä, lisäksi keskusteltiin osapuolten osallistumisesta hankkeen
kustannuksiin kosteikon kunnostamiseksi moninaiskäyttöä varten.
7.5.2012 J. Heikkilä ja J. Siekkinen kävivät M. Lehtisen luona
keskustelemassa kosteikon rakent amisen vaikutuksista alueen länsipuolelle
toteutettavan voimalaitostuhkan läjitysalueeseen ja bioenergiakenttään.
Kosteikon perustamisesta ja hoidosta käytiin myös sähköposti- ja
puhelinkeskusteluita R. Lautamajan, M. Lehtisen ja P. Rinta-Nikkolan
kanssa. J. Siekkinen laati suunnitelman luonnoksen em. vaiheiden pohjalta,
joihin edellä mainitut henkilöt esittivät täydennyksiä.
Toimenpidesuunnitelma lähetettiin arvioitavaksi Vaskiluodon Voima Oy:lle
(T. Orava), Etelä-Pohjanmaan Turve Oy:lle (R. Lautamaja) ja Kurjennevan
Eränkävijät ry:lle (P. Rinta-Nikkola).

Vastuu patorakenteista

Kosteikon kiinteistön omistajan edustaja T. Orava sekä R. Lautamaja ja P.
Rinta-Nikkola ovat edistäneet merkittävästi suunnitteluprosessia. J.
Siekkinen esittää heille kiitokset suunnitteluun osallistumisesta ja
esimerkillisen myönt eisestä suhtautumisesta hankkeen toteuttamiseen.
Suomen riistakeskus vastaa rakennus vaiheessa, että patorakent eet
toteutetaan kohteen vaatimuksiin nähden riittävin lujuus- ja
mitoitus vaatimuksin.

Vastuu kosteikon patorakenteiden ylläpidosta ja alueen hoidosta siirtyy
kosteikon kunnostuksen toteuttajalle (K urjennevan Eränkävijät ry:lle)
kosteikon rakennus vaiheen päätteeksi pidettävässä loppukatselmuksessa.
Vastuu vettymishaitoista tai
Suomen riistakeskus ei korvaa toimenpidesuunnitelman muk aisesta
muutoksista lähiympäristön
toteuttamisesta aiheutuvia haittoja. Kosteikon toteuttaminen suunnitelman
kuivatilassa
mukaan ei aiheuta muutoksia lähiympäristön kuivatustilassa
Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset
Vuosi
Suunnittelualueeseen liitty vä tieto
Lisätietoja
Suunnitelman kartat,
piirustukse t ja taulukot
Yleissijaintikartta
Suunnittelualueen kiinteistöt

Laadittu

Lisätieto
kuva 1

Valuma-alue peruskart alla

kuva 1
kuva 3

Ilmakuva/ väärävärikuva
Kosteikon topografia

kuva 4
kuvat 8 ja 9

Kosteikolla tehtävät toimenpiteet

kuva 10
kuva 8, lisäksi selostettu kappaleessa 3, kohdassa ”V esija maa-alueiden pint a-alat ja veden syvyydet”

Kosteikon veden syvyysluokat
Patopenkereiden rak enne
Patolaitteiden mitoitus

taulukko 1 ja kuva 11

Patolaitteen rakenne

kuvat 11 ja 12

Kosteikon poikittaisleikkaus
Kosteikon pitkittäisleikkaus
Toimenpiteiden kustannusarvio

taulukko 3

3

743-410-24-0, KURJENNEVA:
Seinäjoen kaupunki

743-410-25-0, KURJENSUO :
Vaskiluodon Voima Oy

Kuva 1. Seinäjoen Kurjennevan kosteikon sijainti ja kiinteistötiedot. Kosteikk oalue sijaitsee Vask iluodon
Voima Oy:n k iinteistöllä. Pohjak artat © Maanmittauslaitos, lupanro 326/ MML/11.
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ALUEEN NYKYTILA

Lomakkeella kuvataan suunnittelualueen luonto sekä kosteikon perustamista ja kunnostamista
rajoittavat ympäristöarvot tai piirteet. Tarkoituksena on os oittaa, millä alueilla kunnostus- ja
hoitotoimenpiteet ovat perusteltuja.
Alueen yleiskuvaus
Lisätiedot
Korkeus merenpinnasta
91,50 – 92,50 mmpy
Valuma-alueen laajuus ja
100 ha
Kuva 3. Koko kosteikkoalueen valuma-alueesta
ominaispiirteitä
puolet (50 ha) on turvetuotantoaluetta, jossa
turpeen nosto on käynnissä. Loput on
kivennäismaata ja ojitettuja ohutturpeisia soita.

Kohteen vaaitus

ei ole vaaitettu
vaaituskojeella
tasolaserilla
GPS-mittauksella

Itäisen kosteikon valuma-alue on 85 ha ja
läntisen 15 ha.
Takymetrimittauksen ja tarkkuus-GPS –
mittauksen tekivät maanmittausinsinööri Jukka
Pietarila ja maanmittausalan opiskelija Arto
Rautio Metsähallituksen Pohjanmaan
luontopalveluista (kuva 2).
J. Siekkinen on tehnyt tasolasermittaukset.

Molempien osa-alueiden reunoille on merkitty
useita korkopisteitä.
Kurjennevan alue on turvetuotantoaluetta. Suunnittelualueen etelä- ja länsipuolella turpeen nosto on
edelleen käynnissä. Itäpuolelle on valmistumassa Vaskiluodon Voima Oy:n voimalaitostuhkan läjitysalue ja
bioterminaalikenttä. Rak ennustöissä entiselle turvetuotant oalueelle perustetaan mm. asfaltoitu kenttä, josta
on mahdollisuus tulevaisuudessa ohjata hulevesiä kosteikolle erillisellä putkella. Silloin hulevedet
kiertäisivät ensin kosteikon kautta ja ohjautuisivat sitten pohjoispuolen valtaojaan sen sijaan, että ne
menisivät suoraan valtaojaan. Kosteikon itäreunaan, n. 50 m päähän bioterminaalikent ästä tehdään
reunapengerrys ja kuivatus oja, jolla varmistetaan, että varastoitu tuhka ei pääse kastumaan. Nämä työt
tehdään bioterminaalikentän rakennustöiden yhteydessä. Nykyisissä ilmakuvissa kosteikon koillispuolella
näky vää ruokohelpipeltoa ei enää ole, sillä sen päälle on kasattu hiekkaa ja turvetta bioterminaalikentän
rakennustöiden vuoksi. Lisäksi kosteikon itäreunalle on rakennettu uusi penkkatie kesällä 2012, jolla
voidaan ajaa traktoreilla eteläpuolen turvetuot antoalueelle ja ruokohelpipelloille.
Itäinen kosteikko
Kosteikon eteläpäässä, johon on tulossa matalan veden alue, turpeennostoa ollaan vähentämässä vuosi
vuodelta. Siellä kas villisuus ei ole ehtinyt palautua paljaille turvepinnoille muuten kuin alle 1 m ojasta. Tämä
kasvillisuus on lähinnä pullosaraa ja tupas villaa. Sen pohjoispuolella on 0,5 ha:n paljas turvemaakenttä,
joka on ympäristöään hieman ylempänä. Se ei peity vedenpinnan alapuolelle, mikä on tärkeää sen vuoksi,
että sen kautta kuljetaan lounaispuolen tuotant oalueelle.
Keski- ja pohjois osassa turpeen nosto on päättynyt muutama vuosi sitten ja kasvillisuus on ehtinyt
levittäytyä 1-5 m:n etäisyydelle ojasta. Sarkojen keskiosat ovat kuitenkin laajoilla alueilla edelleen paljaalla
turvepinnalla. On mahdollista, että niillä kohdin turpeen kuivuminen ja vettyminen muodostaa äärevän
kasvupaikan, mikä on hidastanut kas villisuuden muodostumista. Osalla alueesta sarkojen keskiosaan on
tullut kasvillisuutta ja puiden taimia. Ojien kaivuumaapenkereille on kas vanut paikoin jo muutaman metrin
mittaista lehtipuuta ja mäntyjä.
2

Pohjoisosassa on viisi veden täyttämää kaivuualuetta, joiden pinta-ala vaihtelee 600-1 000 m :n välillä ja
syvyys 1- n. 2 m. Ne ovat alkaneet kas vittua mat alammilta reunaosilta ja lounaisimmassa vesialtaassa
kasvillisuutta on lähes koko alueella. Tämä allas on ollut vesilintujen suosiossa. Luoteisnurkan syvempi
pitkänomainen allas on toiminut tuotantoalueen laskeutusaltaana ennen kuin vedet ovat ohjautuneet
pohjoispuolen kuivatusojaan. Keskiosassa vesi nousee sateiden jälkeen muutamien metrien päähän ojasta
muodostaen vesilinnuille ot ollisia ruokailupaikkoja. Pohjoisos assa on pieni hiekkatörmä, jossa on ollut
vuosittain 20–30 törmäpääskyn pesimäkolonia. Tämä alue säilyy myös kosteikon perustamisen jälkeen.
Läntinen kosteikko
Koko kosteikko on ruokohelpipeltoa ja pelto jatkuu myös eteläpuolelle samaa sarkaa pitkin. Länsipuolella,
pellon reunassa on kaivuumaapenger, joka on muodostunut sen länsipuolella olevan melko ison ojan
kaivuusta.
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Erityi sarvot, jotka voivat vaikuttaa kosteikon
perustamiseen tai kunnostamiseen
Uhanalaisten lajien
kyllä
ei
havaintoja alle 500 m:n
ei tietoa
etäisyydellä
EU:n direktiivilajeja
kyllä
ei
ei tietoa

Suojelualue alle 200 m
etäisyydellä
Metsälain erityisen tärkeitä
elinympäristöjä
Muinaisjäännöksiä alle 100
m etäisyydellä
Pohjavesialue
Virkistyskäyttöä tai siihen
liittyviä rakenteita
Erityisiä maisema-arvoja
Muita erityispiirteitä
Eliölajisto
Kas villisuus ja kas visto

kyllä

ei

Lisätiedot tai tietolähde
Lähde: sähköpostiviesti 15.3.2012/ suunnittelija Susanna
Anttila, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Lintudirektiiviin liitteen I lajit: joutsen (LC),
Viitasammakolle alue on ollut osin epäedullinen, koska
suunnittelualueella matalat vesijättöalueet kuivuvat kesällä.
Pohjoisosan vesialtaissa vettä on myös kosteikon perustamisen jälkeen (viit asammakkokartoitusta ei ole tehty).
Lähde: Paikkatietoikkuna. fi-verkkosivusto 16. 3.2012

ei tietoa
kyllä
ei
ei tietoa
kyllä
ei

Lähde: Paikkatietoikkuna. fi-verkkosivusto 22. 10.2012

ei tietoa
kyllä
ei

Lähde: Paikkatietoikkuna. fi-verkkosivusto 22. 10.2012

ei tietoa
kyllä
ei
kyllä

ei

kyllä
ei
Onko kartoitettu Huomionarvoinen lajisto ja muut keskeiset ominaispiirteet
ko. lajiryhmää? sekä luontokartoituksen tekijä(t )
kyllä
ei Kosteikolla ei ole tehty varsinaista kas visto- ja
kasvillisuuskartoitusta. J. Siekkinen on tehnyt havaintoja
muun suunnittelun yhteydessä.
Koko suunnittelualueen luontainen suokas villisuus on
hävinnyt turpeennoston seurauksena. Itäisen kosteikon
ojissa kasvaa lähinnä pullosaraa ja kurjenjalkaa. Hieman
kuivemmilla paikoilla kas vaa mm. luhta- ja tupas villaa sekä
kastikoita. Ojien kaivuumaapenkoilla on nuorta koivua, pajua
ja mäntyä.

Linnusto

kyllä

ei

Läntinen kosteikko on viljeltyä ruok ohelpipeltoa.
Alueella pesii laskentojen ja muiden havaintojen perusteella
• joutsen (2 aik.+3 poikasta v. 2011), sinisorsa ja tavi
• taivaanvuohi (munapesä läntisellä kosteikolla v.2011),
rantasipi ja pikkutylli (itäisen kosteikon eteläpäässä)
• pensastasku, pajusirkku, niittykirvinen ja kiuru
10.8.2011 tehdyssä loppukesän laskennassa alueella
tavattiin 18 tavia.

Muu eläimistö

kyllä

ei

Alueella on tehty Kotiseutukosteikko Life – hankkeen
vesilintuseurantaa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen
vesilintujen pistelaskent amenetelmällä v. 2011 ja 2012.
Menetelmään kuuluu kaksi parilaskent aa toukokuussa ja
poikuelaskenta heinäkuussa, lisäksi hankkeen omana
seurantana on tehty laskenta elokuun alussa. J. Siekkinen
on kartoittanut muutakin linnustoa pistelaskentojen ja muun
suunnittelun yhteydessä.
Kurjennevan Erä ry on tehnyt alueella pienpetopyyntiä
yhdistyksellä on myös riistapelto alueen et eläpuolella

Lisätiedot
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Kuva 2. Kurjennevan tarkkavaaituk set. Mittauk sen tek ivät maanmittausinsinööri Juk k a Pietarila (oik ealla
ylhäällä olevassa k uvassa vasemmalla) ja maanmittausalan A MK-opisk elija Arto Rautio (Juk an oik ealla
puolella). Riistanhoidonneuvoja J uha Heikk ilä (alhaalla vas.) oli muk ana maastomittauk sissa. Kuvat: J.
Siekk inen/25.5.2011
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Läntisen kosteikon
valuma-alue 15 ha

Itäisen kosteikon
valuma-alue 85 ha

Kuva 3. Kurjennevan kosteikon valuma-alueen hydrologiaa. V aluma-alueen määritys: J. Siekk inen,
pohjak artta © Maanmittauslaitos, lupanro 326/MML/11.

Läntisen kosteikon pinta-ala 4,0 ha

Itäisen kosteikon pinta-ala 11,0 ha

Bioterminaalikentän maaläjitysalue
ja sen itäpuolella bioterminaalikenttä

Kuva 4. Kurjennevan kosteikon lähialue. Kosteik on länsipuolelle on aloitettu rak entamaan v. 2012
Vask iluodon Voima Oy: n voimalaitostuhk an läjitysalue ja bioterminaalik entän rak ennustyöt. Ilmak uvaus on
tehty v. 2010. Perusk artta ja väärävärik uva © Maanmittauslaitos, lupanro 326/ MML/11.
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Kuva 5. Itäinen kosteikko. Kuva A: Kesk iosan ojanreunat ovat k asvittuneet ja ojissa on vettä k esk ik esälläk in jonk in verran. Kuvaus paikk a on merk itty k irjaimella,
k uvaussuunta etelään-luoteeseen. Kuva B: Länsireunalla on laaja k asvittunut vesiallas, jossa on ollut usein vesilint uja ja joutsenia. Kuvattu k aakk oon-lounaaseen. Kuvat J.
Siekk inen/18.6.2012 ja 7.7.2011
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A

B
A
B

Kuva 6. Itäinen kosteikko. Kuva A: Eteläosalla ojanreunat ovat k asvittuneet pens oittuneet, mutta saran k esk iosat ovat paljaita. Kuvaussuunta luoteeseen-k oilliseen. Kuva
B: Eteläosan k aakk oisk ulmalla vesi ei nouse etualan laajalle turvealueelle. Jos vettä nostetaan tavoit etasosta 20 c m tasolle 92,50 etuala jää veden alle lähes k ok onaan .
Kuvattu luoteeseen-k oilliseen. Kuvat J. Siekkinen/7.7.2011
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Kuva 7. Läntinen kosteikko. Yläk uva: Kuvattu eteläpäästä luot eeseen-k oilliseen. Alue on tasaista ja ruok ohelpik asvillisuuden peittämää. Itäreunan penger tulee k uvan
oik eassa reunassa olevalle paljaalle turvealustalle. Alak uva: Kuvattu pohjoispään luoteisk ulmasta itään-etelään. Kosteikk o on ruok ohelpipeltoa, jonne veden nosto luo
vesilinnuille laajan ja erinomaisesti soveltuvan ympäristön. Kuvauspaik an k ohdalle tulee myös virtaamapato, jolla vesi ohjataan k osteik olta pois. Kuvat J.
Siekk inen/27.6.2012
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KOSTEIKON PERUSTAMISEN TOIMENPITEET
Lomakkeella kuvataan toimenpidealueet ja niillä tehtävät toimenpiteet riittävän yksityiskohtaisesti

Perustamistapa
Tiivistelmä
tärkeimmistä
toimenpiteistä

Toimenpide
Puuston poisto

Patopenkereet ja
patolaitteet

patoamalla

kaivamalla

• tehdään 2 kosteikkoa patoamalla: itäinen kosteikko (pinta-ala 11,0 ha) ja läntinen
kosteikko (pinta-ala 4,0 ha). Penkereet on suunniteltu rakentaa v. 2012, jolloin ne
ehtisivät tiivistyä ennen keväällä 2013 teht ävää vedennostoa.
• itäinen kosteikko: veden ohjaus pois pohjapadolla, kosteikko voidaan tyhjentää
tyhjennysputkilla. Tehdään muutamia keinosaaria kosteikon keskiosaan.
• läntinen kosteikko: veden ohjaus pois virtaamapadolla, jolla tehdään myös
kosteikon tyhjennys. Tehdään muutamia keinosaaria kosteikon keskiosaan.
• uudempien turvetuotant olohkojen valumavesiä, joiden luvassa edellytetään
jälkihoitona vesiensuojelutoimenpiteitä, ei johdeta rakennettavaan kosteikkoon
Toimenpiteiden yksityi skohtainen kuvaus. Li sätietoa kuvissa 10 ja 11
Kurjennevan Eränkävijät poistaa talkootyönä ojien kaivuumailta puuston ja
pensaikon pois. Paikoin voidaan jättää pieniä pensaikko- tai taimiryhmiä
pesimäsuojiksi. Uutta taimiainesta tulee todennäk öisesti nopeasti patopenkereille.
Itäinen kosteikko
Patopenk ereet: Kosteikon eteläosaan rakennetaan matala penger, jolla varmistetaan
kulkureitin säilyminen penkereen eteläpuolelta turvetuotantoalueen lounaispuolelle.
Penger tehdään kosteikon sisäpuolelta kaivetusta turpeesta ja kivennäismaasta.
Kosteikon itäreunalle on tehty kesällä 2012 traktorilla ajettava pat openger osana
bioterminaalikentän rakennustöitä.
Veden ohjaus k osteik olle: turvetuotantoalueen valumavesiä tulee eteläpuolen ojista.
Lounaispuolen metsäojitusalueen vesiä ohjataan kosteikolle kesällä 2012 kaivetun
ojan avulla. On mahdollista, että bioterminaalikentän hulevesiä ohjataan kosteikolle
putken avulla. Tämän putken as ennus ei kuulu tämän hankkeen toimenpiteisiin.
Veden ohjaus k osteik olta: Kosteikon luoteispuolelle kaivettuun ojaan rakennetaan
pohjapat o, johon laitetaan puinen tiivisteseinä. Tiivisteseinä tehdään ponttilankuista,
jotka painetaan kaivinkoneella yksitellen pystysuoraan patopenkereeseen.
Tiivisteseinään tehdään virtaamamitoituksen mukainen aukko, johon asennetaan
vaakasuoraan irrotettavat settilankut veden ohjaamista varten. Vesi virt aa ojaan
pitkin länteen ja edelleen rumpuputkien kautta tuotantoalueen pohjoisreunassa
olevaan kanavaan. Pohjapadon luiskat verhoillaan esim. seulanperäkivellä ja
soralla. Tällainen uoma on luonnonmukaisen näköinen. Pohjakynnyksen rakenne
tehdään sillä olet uksella, että sen yli ei ole tarvetta ajaa myöhemmin esim. traktorilla.
Veden säätelyn varmistamiseksi ja tulvavesien ohjaamiseksi patolaitteen lähelle
rakennetaan tulvakynnys, jonka pohja verhoillaan esim. seulanperäkivellä.
Läntinen kosteikko
Patopenk ereet: Kosteikon itäreunaan rakennet aan enintään 1, 1 m korkea
patopenger, jolla varmistetaan kulkureitin säilyminen penkereen eteläpuolelta
turvetuotantoalueen lounaispuolelle. Se toimii samalla myös itäisen kosteikon
länsireunan penkereenä. Penger tehdään penk ereen molemmin puolin kaivetusta
turpeesta ja kivennäismaasta.
Veden ohjaus k osteik olta: Vesi tulee kosteikolle sen eteläpuolen turvet uotantoalueelta ojia pitkin.
Veden ohjaus k osteik olta: luoteiskulmaan asennetaan muovinen virt aamapat o ja
siihen liitetään muovinen rumpuputki lähtöy hteeksi. Patolaitteen avulla voidaan
säädellä kosteikon vedenpinnan korkeutta ja tyhjentää kosteikko (n. 4-6 v välein).
Vesi virtaa patolaitteen kautta viereiseen ojaan ja edelleen rumpuputkien kautta
tuotantoalueen pohjoisreunassa olevaan kanavaan.
Veden säätelyn varmistamiseksi ja tulvavesien ohjaamiseksi patolaitteen lähelle
rakennetaan tulvakynnys, jonka pohja verhoillaan esim. seulanperäkivellä.
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Tulo- ja lähtöuomien Uusia tulo- tai lähtöuomia ei tarvitse kaivaa
kaivuutyöt
Kosteikon muut
Molemmille kosteikoille tehdään joit akin keinosaaria pintaturpeesta ja
kaivuutyöt
kivennäismaasta

Luonnonpurossa
kalan kulun
varmistaminen
Vesi- ja maaalueiden pinta-alat
ja veden sy vyydet

Kosteikkoalueelle tehdään muut ama hieman ympäristöään korkeampi kumpare,
joilta on parempi tarkkailla alueen linnustoa. Kumpareet tehdään niihin kohtiin, joissa
on jo nykyään maakasoja valmiina.
Alueella ei ole luonnonpuroja

Itäisen
•
•
•
•

kosteikon pinta-ala 11,0 ha, josta arvioituna:
alle 20 cm:n sy vyistä vettä 5 ha (45,5 %)
20–50 cm:n syvyistä vettä 3 ha (27,3 %)
51–150 cm syvyistä vettä 2 ha (18, 2 %)
kuivaa maata, kuten penkereitä ja keinosaaria 1 ha (9 %)

Läntisen kosteikon ve sipinta-ala 4,0 ha, josta arvioituna:
• alle 20 cm:n sy vyistä vettä 2,0 (50 %)
• 20–50 cm:n syvyistä vettä 1,5 (37,5 %)
• 51–100 cm syvyistä vettä 0,3 ha (7,5 %)
• kuivaa maata, kuten penkereitä 0,2 ha (5 %)

Kuivatustilanne

Jos vedenpintaa nostetaan 10 cm:llä keskivedenpinnasta, vesialueen pinta-ala
lisääntyy molemmilla kosteikoilla vain vähän, koska vesi ulottuu jo
keskivedenkorkeudella patopenkereisiin tai aivan niiden lähelle.
Vaikutukset kosteikon lähellä olevien naapurikiinteistöjen kuivatustilanteeseen
Suunnitellut toimenpiteet eivät vaikuta naapurikiinteistöjen kuivatustilanteeseen.
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Läntinen kosteikko
= 92,5 mmpy

Itäinen kosteikko
= 92,3 mmpy

Kuva 8. Kurjennevan länti sen ja itäi sen kosteikon vedensyvyyk siä. Tulok set perustuvat 24.5.2011 teht yihin tak ymetri- ja GPS-RTK-mittauk siin. Huom! läntisen
k osteik on vedens yvyyk sien väritys on eri mitta-asteik olla k uin itäisen k osteik on. Pohjak artta © Maanmittauslaitos, lupanro 326/ MML/ 11.
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turv ealueen eteläraja +86 (93,36)

tien pinta +131 (93,81)

ajotien pinta -16 (92,34)
turv ealueen eteläraja +19 (92,69)
ojan v esipinta (27.6.2011) -89 (91,61)

Bioterminaalikentän taso +170 (94,00

maanpinta -39 (92,11)

Läntisen kosteikon
vedenpinnan tavoitetaso
= 92,50 mmpy

Itäisen kosteikon
vedenpinnan tavoitetaso
= 92,30 mmpy
maanpinta -67 (91,83)
kanav an v esipinta -49 (91,81)
kanav an pohja -97 (91,33)
ojan v esipinta -55 (91,95)
suon pinta -6 (92,24)

maanpinta +12 (92,62)
maanpinta 0 (92,50)

suon pinta -3 (92,27)

ojan v esipinta -33 (92,17)
kaiv uumaakasan pinta +11 (92,41)
maanpinta +23 (92,73)
suon pinta -5 (92,25)

maanpinta +17 (92,67)

suon pinta+3 (92,33)
ojan v esipinta -20 (92,30)
maanpinta +63 (93,13)
maanpinta +50 (93,00)
kanav an v edenpinta -47 (92,03)
ajotien alin kohta ojan v ieressä +28 (92,78)

suon pinta+31 (92,61)
tien pinta +7 (92,37)
ojan v esipinta -36 (91,94)

tien pinta+36 (92,66)

laskeutusaltaan v edenpinta -10 (92,20)
laskeutusaltaan v edenpinta +22 (92,52)

suon pinta +20 (92,50)

suon pinta -7 (92,23)

suon pinta -8 (92,22)

suon pinta -1 (92,29)

suon pinta +1 (92,31)

suon pinta +6 (92,36)

suon pinta +24 (92,54)
suon pinta +42 (92,72)
ojan v esipinta -6 (92,24)
ojan v esipinta +5 (92,35)

suon pinta -1 (92,29)
ojan pohja +3 9 (92,69)
ojan pohja +9 1 (93,21)
ojan v esipinta +1 (92,31)

Kuva 9. Kurjennevan korkoja, veden pei ttäm ät alueet ja vedenpinnan tavoitetasot. Pohjak artta © Maanmittauslaitos, lupanro 326/ MML/11.
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Kuva 10. Kurjennevan kosteikolle
suunnitellut toimenpiteet.
Pohjak artta © Maanmittauslait os,
lupanro 326/ MML/11.

ITÄISEN KOST EIKON lähtö:
tiivisteseinällä varustettu kiviv erhoiltu pohjapato ja tyhjennysputki

LÄNTISEN KOST EIKON lähtö:
lujitemuovinen virtaamapato
Tulvakynnys: kiviv erhoiltu pohja

Puuston ja pensaikon raivaus (vihreä väri): voidaan jättää
pieniä pensaikkoja tai yksittäisiä mäntyjä esim.
pesimäpaikan suojaksi. Kurjennevan Eränkävijät tekee
talkootyönä.

Tulvakynnys: kiviverhoiltu pohja

Havainnointikumpare (pinkki väri): 6 kpl lintujen
havainnointia ja seurantaa parantavaa kumparetta,
tehdään paikalta saatavasta maa-aineksesta.

Korkea patopenger ON RAKENNETTU
BIOTERMINAALIKENTÄN RAKENNUSTÖIDEN
YHTEYDESSÄ KESÄLLÄ 2012

Keinosaaria (keltainen väri) : tehdään turpeesta
ja kivennäismaasta, pinnalle kivennäismaata, jos
mahdollista.
Korkea patopenger (ruskea): pit. 200 m, kork. 1,1 m, leveys
päältä 2,5 m, luiskat 1:2. Voi olla pohjoisosassa matalampi.

Vesi ohjataan ETELÄISELLE KOSTEIKOLLE ruokohelpipellon
keskellä olevaa ojaa pitkin. Valumavedet tulevat
turvetuotantoalueen eteläosasta.

Matala patopenger (vaalean ruskea): kork. 0,7 m
(osa matalampana), leveys päältä 2,5 m, luiskat
1:2. Sama rakenne LÄNTISELLÄ KOSTEIKOLLA

Uusi tulo-oja kosteikolle (sininen viiva):
loivasti kaartelevana itäpuolen
ojitusalueelta laskeutusaltaiden kautta
kosteikolle

16

Taulukko 1. Kurjennevan itäi sen kosteikon virtaamapadon ja länti sen kiviverhoillun pohjapadon
patoaukon mitoitus. Itäisen k osteik on tiivisteseinän mitoituk sessa on huomioitu tilanne, jossa patolaitteen
k autta virtaisi k osteik on nyk yisen valuma-alueen 85 ha:n lisäk si bioterminaalik entän hulevesiä 15 ha:n alalta.
Lask ennassa on k äytetty insinööri Jouk o Hämäläis en (Suomen metsäk esk us, Pohjois-Savo) Allasmitoitusohjelmaa.

Kosteikon lähtötiedot:
Itäinen kosteikko
100 ha
2
200 l/s/km
200 l/s

Valuma-alue F (järviä ei ole)
Keskiylivaluma MHq
Keskiylivirtaama MHQ
Kerran 20. vuodessa tapahtuva
ylivirtaama HQ20

380 l/s

Läntinen kosteikko
20 ha
2
200 l/s/km
40 l/s
80 l/s

Itäisen kosteikon kivi verhoiltuun pohjapatoon asennettavan pui sen tiiviste seinän patoaukon mitoitus

Purkautumiskerroin
Padon harjan vaakasuora pituus (m )
Luiskakaltevuus
Painekorkeus (m)
Alapuolinen luiskakaltevuus
Verhoilukivien halkaisija dtod (m)

3

Virtaama patometrille (m /s*m)
3
Virtaama luiskien kohdalla (m /s)
3
VIRTAAMA, laskettu (m / s)
3

VIRTAAMA, suunniteltu HQ20 (m /s)
Veden nopeus aukossa (m/s)

u
b
1:
h
1:
d

0,53
2,5
1
0,18
3
0,15

(h+d/6)
q
Q2
Q=

0,21
0,15
0,024
0,387

Qsuunn

0,380

vmax

0,70

Läntisen kosteikon virtaamasäätöpadon mitoitus

Renkaan halkaisija (m)
Purkautumiskerroin

d
u

0,6
0,54

Padon harjan pituus (m )

b

0,60

Painekorkeus (m)
Virtausnopeus ylävirran puolella (m/s)

h
v

0,19
0,21

Supistumakohtien määrä
Aukon ja pilarien muotokerroin
Tehopituus (m)

n
f

0
1
0,6

Q=

0,08

3

VIRTAAMA HQ20, laskettu (m / s)

VIRTAAMA HQ20, suunniteltu (m3/ s).)

Qsuunn 0,08

aukon kehän mitta kohtisuoraan virtausta vastaan
(huomioitu kaivon puolipyöreä muoto)
veden korkeus hieman aukon etupuolella (=”paljonko
vesi voi nousta aiheuttamatta haittaa”)
nopeus ylävirran puolella ennen patoa
0=koko kehä ylisyöksynä, 2=sektori ylisyöksynä

suunnitellun padon virtaaman läpäisykyk y. Huom!
Tämän arvon pitäisi olla vähintään ”VIRTAAMA
HQ20, suuunniteltu” –arvon suuruinen
teoreettinen, kerran 20. vuodessa tapahtuva yli virtaama.
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Kuva 11. Kurjennevan itäi sen kosteikon kiviverhoiltu pohjapato: Irrotettavien settilankk ujen avulla veden
pintaa voidaan säädellä tasoilla 92,10–92,50 mmpy. Tiivisteseinä asennetaan k iviverhoilt uun
patopenk ereeseen. Piirros J. Siekk inen/22.10. 2012.

Kuva 12. Tiivi steseinällä varustettu kiviverhoiltu pohj apato: Kotiseutuk osteikk o Life – hank k eessa
rak ennettiin P yhäjärven V ähä-Komulle oheinen pato tammik uussa 2012. Tällainen rak enne on suunniteltu
myös Kurjennevan k osteik olle. Oik ealla olevassa k uvassa vesi virtaa auk osta k iviverhoilun pohjapadon k autta.
Tiivisteseinässä ei ole settilankk uja paik oillaan. Auk on k esk ellä pyst yssä olevan lank un tark oitus on tuk ea
settilankk useinämää. Kuvat J. Siekk inen/13.1. ja 17.10.2012.
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Taulukko 2. Vanhanmajan länti sen kosteikon Majankanavaan teho laskeutusaltaana. Valuma-alueen
k ook si on arvioitu k osteik on nyk yinen valuma-alue 100 ha ja mahdollinen bioterminaalik entän hulevesien
ohjaus 15 ha:n alalt a k osteik olle. Lask ennassa on k äytetty insinööri Jouk o Hämäläisen (Suomen
metsäk esk us, Pohjois-Savo) Allasmitoitus-ohjelmaa.
Valuma-alue
Keskiylivaluma
Suunnit. pintakuorma
Keskiylivirtaama
Altaan leveys, vesipinta
Altaan pituus, vesipinta
Vesisyvyys
+ lietevara
Luiskan kaltevuus
Pituuden ja leveyden suhde
Altaan leveys pohjasta
Vesipinta-ala
Vesipoikkileikkausala,
lietepesän yläpuolella
Tilavuus, lietepesä
Tilavuus, vesi
Pintakuorma (laskeutumisnopeus)
Vedennopeus

F
(MHq)
vlsuunn
MHQ

115
200
1
230

B
L
h

b
A

300
400
0,4
0,3
6
1,3
294
120 000

m
2
m

a

119

m

11 625
47 331

m
3
m

vl

0,01

m/h

vv

0,19

cm/s

57,16

h

hliete
Lkalt. 1:

Viipymä

4

ha
2
l/s/km
m/h (suositus 1 m/h, hieno hieta, # >0,02 mm)
l/s
m
m
m
m

Suositus pituus / leveys 3:1 - 10:1

Suositus
Suositus 7 - 10 ( 3 - 7 )

2
3

Suositus max. 1 m/h, hieno hieta
Suositus max. 1 cm/s (<1 cm/s), (12cm/s **)
Suositus > 1 h ( >1 h ), (>1 h **)

HANKKEEN HAITTOJEN ARVIOINTI

Lomakkeella kuvataan hankkeen haittojen ja uhkatekijöiden vaikutuksia luontoon, ympäristöön,
käyttöön suunnittelualueella tai sen ulkopuolella. Tavoitteena on tunnistaa haitat ja suunnitella
toimenpit eet niiden ehkäisemiseksi.
Haittatekijä
Toimenpiteet haitan vähentämiseksi
Vedennosto haittaa alueen vieressä
Kosteikon perustamista ja veden tavoitetasoja on suunniteltu
olevaa Vaskiluodon Voima Oy:n
yhdessä kiinteistön omistajan Vaskiluodon Voima Oy:n
voimalaitostuhkan läjitysalueen tai
edustajan Timo Oravan kanssa ja terminaalikentän
bioterminaalikentän kuivatustilannetta tai suunnittelusta vastaavan suunnittelija Mika Lehtisen (Ramboll
edelleen jatkuvaa turvetuotantoa tai
Oy) sekä turvetuotannosta ja ruokohelpipeltojen viljelyksestä
ruokohelpipeltojen kuivatustilannetta.
vastaavan Etelä-P ohjanmaan Turve Oy:n toimitusjoht aja Risto
Lautamajan kanssa.
Mahdollisten viitasammakon
Vedennoston seurauksena alueelle tulee runsaasti uusia
elinympäristöjen häviäminen
potentiaalisia turve- ja hiekkamaapohjaisia vesialueita.
Patolaitteiden ansiosta alueella säilyy vesialueita ympäri vuoden
minkä ansiosta viitasammakot voisivat myös talvehtia alueella
paremmin.

Kaivinkoneessa tapahtuu öljy vuoto,
jolloin öljyä valuu maahan tai ojaan.

Viitasammakoiden esiintymistä voidaan tarvittaessa seurata
kevään ensimmäisen vesilintulaskennan yhteydessä (laskentaaika on 8.-15.5.)
Kaivinkone on varustettu asianmukaisella
öljyntorjuntavälineistöllä tai siinä öljyntorjunnan varalle
imeytystarvik elaukku. Kuljettaja tietää miten toimia öljy vahingon
sattuessa
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5

SEURANNAT, RIISTANHOITO JA METSÄSTYS

Toimenpide
Vesilintuseuranta

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

Lisätiedot ja vastuutaho
Kosteikolle on perustettu kolme vesilintujen laskentapistettä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen
ohjeiden mukaisesti. Niiden paikkaa tai määrää
voidaan muuttaa kosteikon perustamisen jälkeen.
Laskentaohjelma: toukokuussa parilaskennat (2 kpl),
1.-20. 7. poikuelaskenta ja 1.-19.8. kertymälaskenta.
Laskentoja on tehty ennen kosteikon perustamista 3
kertaa v. 2011. (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 eikä se saa vääristää seuraavana
keväänä tehtävän parilaskennan tuloksia.

Hoitoseuranta

Pienpetojen pyynti

Seurata patorakenteiden ja
–penkereiden kuntoa ja
toimivuutta sekä tulo- ja
lähtöuomien veden
virtauksen ja pat olaitteiden
toimivuutta
Motivoida paikallisia
kosteikonhoitajia lisäämään
vierasperäisiin pienpetoihin
kohdistamaa pyyntipainetta
kosteikoilla ja niiden
lähiympäristöissä

Vastuutaho: Kurjennevan Eränkävijät ry
(yhteyshenkilö Pertti Rinta-Nikkola)
Paikalliselle toteuttajataholle annetaan tarvittaessa
lisäohjeita kosteikoin toiminnan ja tuottavuuden
ylläpidon kannalta tärkeiden hoito- ja
kunnossapitotöiden toteuttamisesta
Vastuutaho: Kurjennevan Eränkävijät ry
(yhteyshenkilö Pertti Rinta-Nikkola)
Alueella pyritään pyytämään pienpetoja vähint ään
hankkeen ajan v. 2015 loppuun asti.
Vastuutaho: Kurjennevan Eränkävijät ry
(yhteyshenkilö Pertti Rinta-Nikkola)
Suomen riistakeskuksen Pohjoismainen supikoira Life
– hanke (vv. 2010–2013) voi edistää paikallisen tason
pienpetopyyntiä hankkeen mukaisilla tavoitteilla ja
toimenpit eillä (esim. loukkujen toimittaminen)

Vesilintumetsästys

Pesäpöntöt

Riistapelto

Life-hankkeen vastuuhenkilö: Kenttäassistentti Juha
Mäkimartti, Suomen riistakeskus
Seurata vesilintujen metsäs- Metsästysoikeuden haltija pitää kirjaa
tyskuolleisuutta saalisseuran- kosteikkokohteelta metsästyskauden aikana (20.8. –
nalla. Tietoja käytetään
31.12. ) aikana saadusta vesilintusaaliista lajeittain
arvioitaessa metsästyksen
vuoden 2015 loppuun saakka.
vaikutuksia ja mitoitettaessa
kestävä metsästysverotus
Vastuutaho: Kurjennevan Eränkävijät ry
(saalis verot us on suhteessa
(yhteyshenkilö Pertti Rinta-Nikkola)
kosteikon vesilintutuottoon)
Pesimispaikka
Laitetaan kosteikolle vähint ään kolme telkänpönttöä.

Ruok ailualue

Vastuutaho: Kurjennevan Eränkävijät ry
(yhteyshenkilö Pertti Rinta-Nikkola)
Tehdään tarvittaessa myöhemmin.
Vastuutaho: Kurjennevan Eränkävijät ry
(yhteyshenkilö Pertti Rinta-Nikkola)
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6

VIESTINTÄ
Lomakkeella kuvataan toimenpidealueelle suunniteltu viestintä.

Viestintä
Kotiseutukosteikko Life+
– hankkeen opastetaulu
Tiedote lehdistölle
Ilmoitus kuntaan
Ilmoitus lähialueen asukkaille
Ilmoitus alueelliseen ELYkeskukseen
Muu taho

7

kyllä

ei

kyllä
kyllä
kyllä

ei
ei
ei

Ajankohta
Toimenpiteiden jälkeen kosteikolle. Taulun sijainti
sovitaan paikallisten kanssa.
Noin 1 vk ennen toimenpiteiden aloitusta
Noin 1 vk ennen toimenpiteiden aloitusta
Lähialueella ei ole asutusta

kyllä

ei

Noin 1 vk ennen toimenpiteiden aloitusta

kyllä

ei

TOIMENPITEET JA KUSTANNUKSET
Lomakkeella kuvataan toimenpiteet, arvioidaan vaadittavat resurssit töiden toteuttamiseksi ja
mahdollisesti hakattava puutavara.
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Taulukko 3. Kurjennevan kosteikon suunniteltuj en toimenpiteiden kustannusarvio.
Kotiseutukosteikko Life+
Fantsintie 13 - 14
00890 Helsinki

Kosteikkohanke: KURJENNEVAN KOSTEIKKO, Seinäjoki, pinta-ala 15,0 ha
Kustannusarvion laadinta: Juha Siekkinen, 22.10. 2012

SUUNNITTELU JA TOTEUTUKSEN VALVONTA
Suunnittelu: maastokäynnit ja vaaitus (J. Siekkinen, J. Heikkilä)

YHTEENSÄ
(sis. alv
23%)

Yksikkö
htp

Määrä
6

Toimenpidesuunnitelman laadinta (J. Siekkinen)

htp

4

800 €

Toteutukseen liittyvät maastokäynnit (J. Siekkinen, J. Heikkilä)
Yhteensä

htp

6

1 200 €
3200

57

13

70 €

m/t

40

351 €

m/t

40

631 €

m/t

15

935 €

tunti

7

491 €

tunti

6

421 €

KONETYÖT
Kaivinkoneen työtuntihinta: sarakkeessa tunti+alv+yht.
Matalan patopenkereen rakennus ITÄINEN KOSTEIKKO: pit. 120 m, kork. 0,7 m,
lev. päältä 2,5 m, luiskat 1:2. Työteho 40 m/t = 110 m3/t
Matalan patopenkereen rakennus LÄNTINEN KOSTEIKKO: pit. 350 m, kork. 0,7 m,
lev. päältä 2,5 m, luiskat 1:2. Työteho 40 m/t = 110 m3/t
Korkean patopenkereen rakennus LÄNTINEN KOSTEIKKO: pit. 200 m, kork. 1,1 m,
lev. päältä 2,5 m, luiskat 1:2. Työteho 15 m/t = 80 m3/t
Veden ohjaus ITÄISELTÄ KOSTEIKOLTA: kiviverhoillun, settilankuilla varustetun
säädettävän pohjapadon rakennus sekä katastrofikynnyksen rakennus
Veden ohjaus LÄNTISELTÄ KOSTEIKOLTA: virtaamapadon (puolimunkkikaivon)
asennus ja katastrofikynnyksen rakennus

1 200 €

Keinosaarten ja tarkkailukumpareiden rakennus

tunti

5

351 €

Maisemointityöt ja muut maansiirtotyöt (muualla kuin patopenkereillä)

tunti

8

561 €
3 739 €

Yhteensä
PATOLAITTEET JA -MATERIAALIT (sis. alv)
Veden ohjaus ITÄISELTÄ KOSTEIKOLTA: pohjapadon tiivisteseinän
vesiponttilankut, 45 kpl x 12,5 cm x 4,5 xm x 2,0 m = 90 m), hinta 4 €/m
ITÄISEN KOSTEIKON pohjapadon kiviverhoilu ja 2 katastrofikynnyksen
3

kiviverhoiluun seulottua kiveä, 5 m /rakennelma, 10 €/m3
Veden ohjaus LÄNTISELTÄ KOSTEIKOLTA: virtaamapato, lujitemuovia
settilankuilla
Veden
ohjaus LÄNTISELTÄ KOSTEIKOLTA: virtaamapadon tyhjennysputki,
rumpuputki 450 mm SN8, 6 m
Suodatinkangas pohjapatoon ja katastrofikynnyksiin N2/TS30N 4 m x 20 m = 80
m2
Tarvikkeet
(settilankkujen kiinnitysraudat, tyhjennysputkien kiinnistys, muut

90

360 €

15

150 €

kpl

1

700 €

kpl

1

250 €

100

150 €

m
m

m

3

2

300 €

tarvikkeet, siemenseokset)
Yhteensä

1 910 €

1. HANKKEEN KOKONAISKUSTANNUKSET

8 849 €

- suunnittelu ja toteutuksen valvonta, konetyöt, patolaitteet ja -materiaalit (ei sis. talkootyötä)
5 649 €

2. KONETYÖT, PATOLAITTEET JA -MATERIAALIT, JOSTA
a) SUOMEN RIISTAKESKUKSEN OSUUS

4 949 €

b) VASKILUODON VOIMA (virtaamapato, lujitemuovia)

3. KURJENNEVAN ERÄNKÄVIJÖIDEN TALKOOTYÖ (ARVIO)
- patorakenteiden rakentamisessa avustava työ (talkootyön arvo 6 €/t)
- puuston poisto (talkootyön arvo 15 €/t)
Yhteensä

700 €

Yksikkö
t
t

Määrä YHT.
10
60
100
1500
110
1560
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