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KOSTEIKON PERUSTAMISEN TAVOITTEETJA LÄHTÖKOHDAT
• Tavoitteet
1. Lisätä erityisesti vesilinnuille soveltuvaa poikue-elinympäristöä sekä ravinnonhankinta- ja
levähdysalueita.
2. Kunnostaa kosteikko, jonka rakenteiden kunto oli heikentynyt merkittävästi ja veden
pinnan vaihtelu oli hallitsematonta.
3. Edistää vesiensuojelua ohjaamalla valuma-alueen vesiä kosteikolle ja siten tehostaa
ravinteiden ja kiintoaineen sitoutumista kosteikolla.
4. Lisätä veden varastointikapasiteettia ja siten vähentää Välijoen tulvimista.

• Lähtökohdat
– valuma-alue on n. 2 200 ha, josta ojitettua turvemaata on 75%. Kunnostuksen jälkeen
valuma-alueen vedet kiertävät ensiksi kosteikolle, sitten Välijokeen ja edelleen
Komujärveen.
– pohjoispuolelta metsäojitusvedet kiertävät ensin metsätalouden laskeutusaltaisiin ja
sitten Vähä-Komun läntiselle kosteikolle (pieni kosteikko alueen länsipäässä).
– kosteikon penkereillä kasvoi tiheä ja paikoin iso lehtipuusto.
– penkereissä oli useita sortumia itä- ja pohjoisreunalla. Keväisin kosteikko täyttyi itäpään
sortuman kautta Komunpuron tulvavirtaamasta. Tulvan laskiessa kosteikon vesi virtasi
samasta sortumasta takaisin Komunpuroon ja kosteikon pinta aleni merkittävästi.
– kohde on esimerkki siitä, miten kosteikon kunnostaminen voi palauttaa luontoarvoja,
ylläpitää monipuolista vesilintulajistoa ja edistää vesiensuojelua.

KOSTEIKON PERUSTAMINEN
• Kosteikkoalueen kiinteistön omistaja: Vähä-Komun metsäyhtymä, Pyhäjärvi.
– kiinteistön omistajien edustaja Jouko Tikka, Pyhäjärvi (kuvassa oikealla, puh. 040 751 8990)
– kuvassa metsäyhtymän jäsenistä myös Juha Tikka (2. oik.) ja Risto Ruotoistenmäki (keskellä)

• Kosteikon kaivinkoneurakoinnit: Kaivinkonepalvelu Henri Laitila (H. Laitila 2 vas.). Tela-alustainen 16
tn Volvo kaivukone, jossa kallistuva luiskakauha ja valmius käyttää energiapuukouraa
• Kosteikon suunnittelu (yhdessä kiinteistön omistajien kanssa) : riistanhoidonsuunnittelija Juha
Siekkinen ja riistanhoidonneuvoja Harri Hepo-oja (1. vas.), Suomen riistakeskus Oulu
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VÄHÄ-KOMUN KOSTEIKON (19 HA) TOIMENPITEET JA KUSTANNUKSET

• Kosteikon rakentamisen kaivinkonetyökustannukset, yhteensä 9 900 € (sis. alv 23 %):
– patopenkereiden kunnostus (kantojen poisto ja penkereiden korotus 1 700 m matkalla): 6 200 €
– 4 tiivisteseinällä varustetutun pohjapadon rakentaminen ja kivilouheverhoilut : 3 100 €, 42
työtuntia (tiivisteseinien leveydet 9 m, 7 m, 5 m ja 5 m)
– riistapeltojen kunnostus: 220 €, 3 työtuntia
– siirtymiset, työn suunnittelu: 400 €

• Materiaalit, yhteensä 5 770 € (sis. alv 23 %):
–
–
–
–
–

tiivisteseinien ponttilankut (45 mm x 145 mm, pintakyllästetty, 3,20 €/m, 570 jm): 1 825 €
soiro (50 mm x 125 mm, pintakyllästetty, 2,7 €/m, 48 jm) + puutavaran rahti: 210 €
munkkipadon pystykaivo (halk. 45 cm, kork. 250 cm, 180 €) + sinkitys : 575 €
munkkipadon tulo- ja lähtöyhteen rumpuputket (315/275 mm, 6 m ja 8 m) : 300 €
kierretangot, latta- ja kulmaraudat, pyöröteräs, putkipalkit, pultit, mutterit, lankanaulat,
katkaisulaikat, hitsauspuikot, suodatinkankaat: 660 €
– pohjapatojen kivilouhe (6,5 €/tn + alv 23 %, yht. 267,7 tn) + rahti: 2 200 €

• Metsäyhtymän osakkaat ovat tekivät 2011-2012 vähintään 700 talkootyötuntia:
– penkereiden puuston poiston konetyön organisointi, oma talkootyö allasalueen puuston
poistossa, munkkipadon hitsaukset+käyttö sinkityksessä, 2 henkilöä kaikissa pohjapatojen
rakentamistöissä ja munkkipadon asentamistyössä mukana, patopenkereen jäädytystyöt sekä
materiaalien hankinnat ja osallistumista työmaaohjaukseen.

• Konetyöt tehtiin pääosin joulukuussa 2011 – tammikuussa 2012

VÄHÄ-KOMUN KOSTEIKOLLA TEHDYT TOIMENPITEET
• Vähä-Komun 19 ha:n kosteikko muodostuu 2 kosteikosta, joiden pinta-alat ovat 18,8 ha ja 0,2 ha

PENKEREIDEN KUNNOSTUS – KANTOJEN POISTO
• Miksi tehtiin?
– riistapeltojen perustaminen ja hoito traktorityönä voidaan tehdä helpommin
– penkereiden hoito, kuten kasvillisuuden ja pensaikon niitto voidaan tehdä traktorityönä

• Penkereiden päällä ja luiskissa maanpinnalla näkyvät kannot poistettiin
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• Penkereen päällä ja luiskissa
maanpinnalla näkyvät kannot poistettiin
vetämällä kauhalla pintaa pitkin, isot
kannot kaivettiin pois
• Kannot peitettiin maa-aineksella
penkereen reunoille

• Munkkipato asennettiin kosteikon
tyhjentämistä varten länsipäähän lähelle
pohjapatoa

• Metsäyhtymän osakkaat hankkivat munkkipadon
metallitavaran, tekivät Risto Ruotoistenmäen
(kuvassa) johdolla hitsaustyöt ja settilankkujen
valmistuksen sekä käyttivät sinkityksessä YIT
Teollisuudella.

• Ritilä tuloyhteen edessä estää isojen
kappaleiden pääsyn putkeen

TIIVISTESEINÄLLÄ VARUSTETUN POHJAPADON RAKENTAMINEN

• Tiivisteseinä on tarpeellinen, kun penger on hienojakoista kivennäismaata tai turvetta: seinä tekee
pohjapadon kohdasta tiiviin ja tukee sitä
• Tiivisteseinä tehdään ponttilankusta, esim. 5-7,5 cm x 15 cm
• Vähä-Komun kaikki pohjapadot tehtiin Juha Tikan (kuvassa oik.) johdolla. Mukana olivat myös Risto
Ruotoistenmäki (vas.), Jouko Tikka, Harri Hepo-oja ja Juha Siekkinen. Kaivinkoneen kuljettajana oli
Henri Laitila

• Tiivisteseinää varten ehjää pengertä kaivetaan vain sen verran, että pohjapadon harja (kohta, josta
vesi virtaa seinän yli) saadaan oikeaan tasoon. Tämän tason alapuolelle laitetaan vaakasuoraan
settilankut
• Aluksi painetaan pystylankku (jonka alapää on suora) maaperään. Lisäksi kannattaa painaa toiseen
päähän myös pystylankku (kuten alh. oikeassa kuvassa), sillä se pitää tiivisteseinän linjan suorassa
etenkin pitkässä tiivisteseinässä.
• Sen jälkeen asennetaan vaakasuorat solkilankut molemmin puolin ja kiinnitetään ne kierretangolla
ensimmäiseen lankkuun

• Vas: ponttilankun alapää sahataan vinoksi, jolloin painettaessa
se kiilautuu edellistä lankkua vasten
• Alh. vas: jotta lankku lähtisi heti alussa painumaan tiivisti
edellistä vasten, sitä voi painaa lapiolla tai rautakangella
tyveltä.
• Alh. oik: koneella painetaan enintään n. 0,5 m kerrallaan,
jonka jälkeen nostetaan kauha hieman ylös ja aloitetaan taas
uusi painaminen (puomin kierto vääntää muuten lankun
vinoon)
• Seurataan kaiken aikaa, että lankku painautuu tiiviisti toiseen

• Ylh. oik: paksun puun avulla reunimmainen lankku voidaan painaa paremmin tavoitetasoon
• Lankkujen välinen rako pitäisi jäädä alle 1 cm:iin. Jos painettaessa rako ei kunnolla umpeudu, lankku
pitää nostaa pois esim. liinan avulla ja painaa uudestaan!
• Valmis tiivisteseinä on todellakin tiivis. Siihen kertyy ajan mittaan hienoainesta lisäten tiiviyttä
• Kun pohjapato tiivisteseinineen on valmis ja paikalla on jo vettä, sahanpurun pistäminen vesivirran
vietäväksi vuotokohtaan tukkii myös havaittuja rakoja.

• Vas: tiivisteseinän ja solkilankkujen läpi
pistetään n. 1 m:n välein kierretanko ja
kiristetään se pulteilla.
• Alh: jos viimeksi painetun lankun kohtaan
meinaa jäädä rakoa, lankkua voi varovasti
painaa kaivinkoneen kauhalla edellisiä
lankkuja vasten. Tähän kohtaan laitetaan
kierretankoa läpi ja kiristetään
• kuvassa olevat lankut on painettu n. 2 metrin
syvyyteen

• Jos tiivisteseinä on pitkä kuten vasemmassa
kuvassa, kannattaa jättää 1 m:n välein lankku
korkeammalle, koska se tukee irrotettavia,
vaakasuoraan asennettavia settilankkuja
• Alh. vas: kun seinä on rakennettu, suunniteltu
aukon harjan korko merkitään seinään. Lisäksi
piirretään aukon oikea koko ja muoto.
• Alh. oik: lopuksi aukko sahataan
moottorisahalla

• Irrotettavilla settilankuilla voidaan säätää kätevästi
veden korkeutta
• Alh. oik: Vähä-Komun tulopadossa settilankut ovat
molemmin puolin, koska tulvalla vesi virtaa
kosteikolle ja kuivana aikana veden virtaaminen pois
kosteikolta takaisin kuivuvaan Komunpuroon pitää
myös estää (tiivisteseinän toisella puolella olevalle
settilankustolle parempi tuki)

• Lopuksi kaivetaan ympäröivät maa-alueet sopivaan muotoon,
asennetaan suodatinkankaat ja kiviverhoilu (esim.
seulanperäkiveä tai louhetta)

