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KOSTEIKON SIJAINTI JA KULKU ALUEELLE
• Jos kosteikolle tulee pohjoisesta, reitti on merkitty vasemmalla
oleviin karttoihin vihreällä viivalla. Huom! Alueella rakennuksia,
joiden pihapiirin läpi ei saa kulkea!
• Jos tulee kosteikolle esim. etelästä, auton voi jättää kosteikon
itäpuolella olevalle metsäautotielle ja kulkea alueella
jokamiehenoikeuden perusteella.
• Lisätietoja kosteikosta ja siellä kulkemisesta voi kysyä
maanomistaja Jouni Jaakolalta (puh. 040 014 2956)

Ajoura metsässä
(auto jätettävä
hiekkatien lähelle)

Infotaulu

KOSTEIKKO ENNEN TOIMENPITEITÄ
Pohjoisosan kuivunutta nevaa ja rimpinevaa (alueelle tehtiin matala avovesipintainen kosteikko, kuva infotaulun läheltä)
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Eteläosan rimpisuon vedet virtasivat metsäojiin heikentäen sen vesitaloutta (rimmikon ja ojan väliin tehtiin patopenger)
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KOSTEIKON PERUSTAMISEN TAVOITTEET
JA LÄHTÖKOHDAT
• Tavoitteet
1. Lisätä erityisesti vesilinnuille soveltuvaa poikue-elinympäristöä sekä
ravinnonhankinta- ja levähdysalueita
2. Tehdä mahdollisimman laajalle alueelle 20-50 cm syvyistä vesialuetta, mikä on
puolisukeltajien ravinnonhankinnalle optimaalinen vedensyvyys
3. Palauttaa alueen luontaista vesitaloutta ohjaamalla vettä ojasta suolle
4. Palauttaa vedenpinta rimpialueilla ennen kuivatusta vallinneeseen tilaan ja estää
rimpialueiden kuivuminen.

• Lähtökohdat
– ympäröivät alueet on ojitettu, mutta veden luontaisia virtaussuuntia ja
rimpisuoalueen vesitaloutta pystyttiin palauttamaan
– ojitukset olivat kuivattaneet koko aluetta, jonka vuoksi erityisesti rimpialueiden
luonnontila heikentyi kesän aikana. Rimpialueilla on tavattu puolisukeltajia,
joutsenia ja kahlaajalintuja (mm. mustaviklo, valkoviklo, liro)
– suunnittelualue on lähinnä karua välipintaista nevaa ja rimpinevaa. Eteläosassa on
keskiravinteista rimpinevaa.
– suon pintakasvillisuutta pyrittiin kaivamaan mahdollisimman vähän
– kohde on esimerkki siitä, miten suon ennallistaminen ja sen viereen perustettava
vesilintukosteikko edistävät molempien merkitystä vesilintuympäristöinä

KOSTEIKON PERUSTAMINEN
• Kosteikkoalueen maanomistaja: Jouni Jaakola, Yli-Ii (vasen kuva, puh. 040 014 2956)
• Kosteikon koneurakoinnit: Raimo Hökkä, Koneurakointi A & T Haapaniemi, Yli-Ii (oikea kuva). Telaalustainen 17 tn Daewoo kaivukone, jossa 900 mm leveät telat ja kallistuva luiskakauha
• Kosteikon suunnittelu (yhdessä J. Jaakolan kanssa) : riistanhoidonsuunnittelija Juha Siekkinen,
Kotiseutukosteikko Life+, Suomen riistakeskus Oulu
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KOSTEIKON (8 HA) TOIMENPITEET JA KUSTANNUKSET
• Kosteikon rakentamisen
konetyökustannukset:
– matalan patopenkereen
rakentaminen: 1 800 €, sis. alv
23% (30 työtuntia, 950 m)
– korkean patopenkereen
rakentaminen: 1 200 €, sis. alv 23%
(21 työtuntia, 300 m)
– kahden patolaitteen asentaminen
ja katastrofi-kynnysten teko: 500 €
– uusien ojien kaivuu: 300 € (400 m)
– keinosaaret: 200 €
– siirtymiset, työn suunnittelu: 100 €

• Materiaalit:
– rumpuputki: 150 € (450 mm x 6 m,
SN4 jatkoholkilla)
– suodatinkangas: 130 € (5 x 55 m)

• Maanomistaja osallistui
merkittävällä osuudella hankkeen
kustannuksiin (2 virtaamapatoa,
rumpuputki 300 mm x 6 m),
vastasi patolaitteiden
asentamisesta ja osallistui
konetöiden työmaaohjaukseen
• Konetyöt tehtiin lokakuussa 2011

Välitalon kosteikon osaalueet ja korkotasot
• Vesien virtaussuunta
etelästä pohjoiseen
• ”Eteläinen” ja
”pohjoinen” avovesialue
tehtiin eri tasoon,
pohjoinen hieman
alemmalle tasolle
• Konetöitä tehtiin lähinnä
eteläisellä ja pohjoisella
avovesialueilla
• Rimpialueiden vesi
virtaa jänteiden ja suon
pintaa pitkin kohti avovesialueita (patorakenteita ei tehty)
• Rimpialueiden
vesitalous palautettiin
• Eteläistä ja pohjoista
rimpialuetta ei kaivettu
• Puustoa ei poistettu

VEDEN OHJAUS KOSTEIKOLLE ETELÄOSASTA
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ENNEN TOIMENPITEITÄ: eteläreunan
oja esti veden virtausta rimpialueelle, mikä
oli aiheuttanut rimpien kuivumisen kesällä ja
heikentänyt myös suon pohjoisosan
vesitaloutta (vesi virtaa etelästä pohjoiseen)

TOIMENPITEIDEN JÄLKEEN: eteläosan
oja tukittiin turpeesta rakennetulla
penkereellä ja ojavesi ohjattiin luoteeseen
rimpisuolle (kuvassa oikealle, työ
alkuvaiheessa). Penkereen sisäreunaan
laitettiin pintaturvetta (viiva), jolla
vähennetään kaivetun turpeen syöpymistä
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VEDEN OHJAUKSEEN KOSTEIKOLLE TEHTIIN UUSI OJA
• Miksi tehtiin?
– kaikki mahdolliset ojitusvedet ohjattiin kosteikolle, millä palautetaan pintavesien
luontaiset virtaussuunnat
– ylläpitävät paremmin koko kosteikon vesitaloutta

• Ojasta tehtiin mutkitteleva ja jossain määrin vaihtelevan levyinen
• Kaivuumaat levitettiin reunoille mataliksi kasoiksi

© Juha Siekkinen

MATALAN REUNAPENKEREEN RAKENTAMINEN
RIMPIALUEEN REUNALLE
• Eteläosan rimmen reunalle, jännettä vasten tehtiin matala penger, jolla vähennetään veden virtausta jänteen läpi (jänne vaurioitunut aiemmissa ojituksissa)
• Reunapenger tehtiin jänteen korkuiseksi, jolloin se sulautuu maastoon
• Vesitalouden kunnostaminen kannattaa tehdä, koska
– veden virtaukset ylläpitävät koko kosteikon vesitaloutta
– rimmissä on jo valmiina matalaan veteen sopeutunutta suokasvillisuutta
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MATALAN REUNAPENKEREEN RAKENTAMINEN
RIMPIALUEEN REUNALLE
• Tavoite: estää veden virtaus rimpialueelta ojaan ja rimpialueen kuivuminen
• Ennen toimenpiteitä ojassa vesi virtasi avoimesta kohdin rimpialueelle ja kesän
mittaan veden laskiessa takaisin ojaan kuivattaen vasemmalla olevan laajan
rimmen
• Ojan ja rimpialueen väliin tehtiin matala reunapenger
 Ojaa aukaistiin ja kaivuumaat nostettiin ojan ja rimpialueen
väliin penkereeksi
 Matala penger peitettiin pintaturpeella
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MATALAN REUNAPENKEREEN RAKENTAMINEN
• Matala reunapenger (alle 60 cm korkea) tehtiin niille alueille, jossa vedensyvyys
penkereen vieressä on enintään 30 cm ja jossa jänteet oli katkaistu ojituksilla
• Penger tehtiin pelkästään turpeesta ja maisemoitiin pintaturpeella
 TÄRKEÄÄ: penkereen alta otettava pintaturve
pois (kauhan leveydeltä), jotta penkereeseen
saadaan mahdollisimman vedenpitävä ydin
 Paljastuneeseen kohtaan laitetaan vain hyvin
maatunutta turvetta (ei suon pintaturvetta)

 Jos penkereen yläosa peitetään pintaturpeella, se
maisemoituu hyvin ympäristöön ja vähentää
penkereen vesakoitumista ja siten hoitotyötä
 Sujuu nopeasti, kun koneen kuljettaja ottaa ohuen ja
yhtenäisen ”maton” pintaturvetta, laskee sen yhtenä
kappaleena ja painelee kevyesti kauhalla paikoilleen
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KORKEAN REUNAPENKEREEN RAKENTAMINEN
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•
•
•
•

Penger on n. 120 cm korkea ja päältä 2 m leveä, luiskakaltevuus 1:2.
Materiaalina paikalta kaivettua turvetta savea ja osin hiekka. Suurin osa penkereestä tehtiin turpeesta.
Maa-aines kaive in kosteikon puolelta → lisää kosteikon syvyysvaihteluja ja syvän veden aluea
Maisemointi tehtiin suon pintaturpeella, jota laitettiin lähinnä penkereen päälle

PATOLAITTEENA
VIRTAAMAPATO
• Maanomistaja teetti patolaitteet
• Patolaitteen leveys edestä 60 cm ja
korkeus 100 cm
• Veden korkeuden säätömahdollisuus
ponttilankuilla +5 - +90 cm
• Virtaamapatojen avulla molemmat
kosteikot voidaan tyhjentää, mikä on
välttämätöntä kosteikon tuottavuuden
ylläpidossa vesilinnuille
• Lähtöyhteenä rumpuputki 450 mm x 6 m
SN4 jatkoholkilla
• Rumpuputki kiinnitettiin patolaitteeseen
ruostumattomilla metalliruuveilla
• Kosteikolla on kaksi virtaamapatoa alueen
luoteisosassa

© Juha Siekkinen

© Juha Siekkinen

PATOLAITTEEN ASENNUS

 Patopenkereet tehtiin vasta jälkikäteen
 Patolaite asetettiin oikeaan korkoon
tasolaser-mittauksen avulla

 Turvemaata kaivettiin pois 70 cm, pohjalle jäi
hyvin maatunut turve
 Kosteikolta kaivettiin savipitoista maata, joka
tiivistettiin kaivetulle kohdalle
 Suodatinkankaita ei laitettu saven ja turpeen
väliin
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• Patolaitteen ympärille kasattiin
turpeesta patopenkereet
• Lähtöyhteen suulle laitettiin kivet
vähentämään veden aiheuttamaa
eroosiota
• Vesi ohjattiin vanhaan ojastoon
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VIRTAAMAPATO PATOPENKEREESSÄ

© Juha Siekkinen

• Patolaitteen ympärille laitettiin suodatinkangas (ei laitettu vielä kuvan vaiheessa)
• Korkea patopenger (120 cm) tehtiin lähes pelkästä turpeesta.
• Penkereen yläosa peitettiin pintaturpeella, mikä parantaa merkittävästi
maisemoitumista. Turpeen pinnalla olevan sammaleen kasvu todennäköisesti
taantuu tulevaisuudessa, mutta se korvautuu jossain määrin muulla
kasvillisuudella
• Penkereen peittäminen turpeella vähentää vesakoitumista ja helpottaa huoltoa

VIRTAAMAPATO ”ETELÄISELLÄ AVOVESIALUEELLA”

• Patolaite laitettiin aluksi tavoitekorkoon ja sen
jälkeen tehtiin muut rakenteet
• Suodatinkangas laitettiin patolaitteen ympärille ja huolellisesti etureunan alle, josta vesi
pyrkii tavallisimmin virtaamaan padon ohi
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• Patolaitteen ympärille laitettiin
kivennäismaakerrokset ja lopuksi penger
peitettiin turpeella
• Lopuksi patopenkereet tehtiin valmiiksi
• Vesi nostetaan kosteikolle vasta seuraavana
keväänä, kun penkereet ovat painuneet
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VEDEN VIRTAUKSEN
VARMISTUS KATASTROFIKYNNYKSILLÄ
• Molempiin avovesikosteikkoihin
rakennettiin ns. katastrofikynnykset, joilla varmistetaan
veden virtaus pois kosteikolta, jos
patolaitteet tukkeutuisivat
• Kynnykset tehtiin pohjapadoiksi,
jotka on nopea tehdä, edullisia ja
toimivat luotettavasti
• Penkereen kohdalta kaivettiin
turve pois ja kasattiin tilalle savea.
Sen päälle suodatinkangas ja
lopuksi pintaturvetta
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”ETELÄINEN AVOVESIALUE” (1,8 HA) ENNEN VEDENNOSTOA

 Turpeesta tehtiin muutamia keinosaari
 Keinosaarten kaivamisen myötä
muodostui syvempiä vesiplutaikkoja
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 T uleva veden syvyys suon pinnalla
10-30 cm
 Reunapenkereen turve nostettiin
kosteikon puolelta, johon muodostuu
hieman syvemmän veden alue
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”ETELÄINEN AVOVESIALUE” (1,8 HA) ENNEN VEDENNOSTOA
 Patolaite, jonka kautta vesi virtaa eteläisestä
avovesialueesta (kuvassa oikealla) pohjoiselle
avovesialueelle

 Metsäsaarekkeen ympärillä
suojapenger
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 Tuleva veden syvyys 40-60 cm
• Eteläisen ja pohjoisen avovesialueiden väliin tehtiin patopenger, jonka ansiosta:
 eteläiselle ja pohjoiselle vesialueelle eri korkotaso (eteläinen va. 40 cm korkeammalla)
 vesialueet voidaan tyhjentää itsenäisesti eri aikoina → kasvillisuus palautuu ja samalla
vesialuetta on kuitenkin aina saatavilla ainakin toisella kosteikolla
 pohjoisen avovesialueen vedenpintaa voitiin alentaa → patopenkereet matalammaksi
→ säästettiin kustannuksia + matalaa (20-50 cm) vesialuetta enemmän

”POHJOINEN AVOVESIALUE” (0,4 HA) ENNEN VEDENNOSTOA
• Patopenkereet valmiina, vedennosto vasta seuraavan talven jälkeen
• Vesi täyttänyt kaivetut kohdat
 ”Pohjoisen avovesialueen”
patolaite

 Maakannas, jolla vesi ohjataan
kiertämään pohjoisreunan suuntaan

 ”Eteläisen avovesialueen” patolaite
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 Veden noston jälkeen syvyys
suon pinnalla on 10-60 cm

 Veden noston jälkeen syvyys
kaivetuissa kohdissa on 40-120 cm

KOSTEIKON KEHITYSTÄ JA LUONTOVAIKUTUKSIA
SEURATAAN HANKKEEN AIKANA

