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

Kosteikon nimi

Välitalon kosteikko

Pinta-ala (ha)

8 ha

Maakunta
Pohjois-Pohjanmaa
Kunta
Pudasjärvi
Suomen
Oulu
riistakeskuksen alue
Kosteikko kuuluu Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life+ − hankkeen
kyllä
ei
vesilintu- ja kosteikkoelinympäristöjen hoidon mallikohteiden verkostoon
Yleissijaintikartta:
kuva 1
Maastokartta kuva 1
Ilmakuva
kuva 3
Keskipisteen
N: 725 6210
Koordinaattijärjestelmä ETRS-TM35FIN-koordinaatisto
koordinaatit
E: 466 500
Kiinteistöt
Kosteikko rajautuu 1 kiinteistön alueelle (maanomistajana Jouni Jaakola).
Kiinteistörajat näkyvät suunnitelman kartoissa
Toimenpiteiden
Lisätä erityisesti vesilinnuille soveltuvaa poikue-elinympäristöä sekä
tavoitteet (enintään
ravinnonhankinta- ja levähdysalueita
kolme tärkeintä)
Vähentää vesistössä olevaa vesikasvillisuutta ja siten parantaa vesistön
moninaiskäyttöä
Parantaa vesiensuojelua: ravinteiden ja kiintoaineen sitominen
Palauttaa alueen luontaista vesitaloutta: esim. turvemailla vesien virtauksen
ohjaaminen ojista suolle, rimpialueiden kuivumisen vähentäminen ja
pohjavedenpinnan nosto
Palauttaa vedenpinta ennen kuivatusta vallinneeseen tilaan tai lähemmäksi
sitä tasoa
Lisätä veden varastointikapasiteettia ja siten vähentää veden tulvimista
verrattuna ennen toimenpiteitä
Edistää luonnon monimuotoisuutta
Maanomistajilta tai heidän edustajilta on saatu
kyllä
ei
Suostumukset ovat
kyllä
ei
suostumukset kosteikon toteuttamiseksi tämän
liitteenä
(liite 1)
toimenpidesuunnitelman mukaisesti
Alueen omistaja/omistajien
Jouni Jaakola, Yli-Ii (maanomistaja)
yhteyshenkilö
Kosteikkohankkeen toteuttaja Jouni Jaakola
(vastuu- ja yhteyshenkilö)
Kosteikkosuunnittelu
Juha Siekkinen, Suomen riistakeskus, Oulu
Suunnitteluun osallistuneet
Jouni Jaakola, Harri Hepo-oja, Suomen riistakeskus, Oulu
Rahoitusvastuu(t)
Suomen riistakeskus: Kotiseutukosteikko Life – hanke ja Jouni Jaakola
Työmaan työnjohtaja
Juha Siekkinen, Jouni Jaakola
Maanomistajien ja paikallisten Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeessa tuetaan
osallistaminen
yksityismaanomistajien aloitteesta käynnistyviä kosteikkohankkeita, mikä
edellyttää paikallislähtöistä ja osallistavan suunnittelun periaatteita
kunnioittavaa lähestymistapaa.
Kosteikon perustamisen ehdotuksen on tehnyt kosteikon alueen
maanomistaja Jouni Jaakola. Esiselvitysvaiheen jälkeen pidettiin
maanomistajan kanssa yhteinen kartoitus- ja suunnittelupalaveri maastossa
26.4.2011. Tapaamisessa käytiin läpi mm. hankkeen mallikosteikon
toteuttamiseen liittyviä seikkoja, kosteikon perustamisen lähtökohdat ja
alustavia toimenpiteitä. Lisäksi maastomittauksissa selvitettiin suunnitellun
kosteikkoalueen pinnanmuotoja yhdessä tasolaser-mittauksen avulla.
19.8.2011 pidettiin maanomistajan kanssa palaveri maastossa
suunniteltujen toimenpiteiden johdosta. Tällöin tehtiin vielä tarkentavia
mittauksia (J. Jaakola mukana vaaitsemassa, kuva etusivulla) ja sovittiin
suunnitelmassa esitettävät toimenpiteet. Sen jälkeen toimenpiteistä
keskusteltiin vielä puhelimitse.
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Maanomistaja sai toimenpidesuunnitelman ja antoi suostumuksensa
kosteikon toteuttamiseen suunnitelman mukaisesti. Maanomistaja on ollut
aktiivinen ja edistänyt hankkeen toteuttamista suunnitteluprosessin ajan.
Hänen toiveensa on huomioitu tätä suunnitelmaa laadittaessa.

Vastuu patorakenteista

Suunnittelualueella on Metsähallituksen metsätalouden hallinnassa oleva
kiinteistö. Metsätalouden edustajilta saatiin suostumus hankkeen
toteuttamiseen esitettyjen toimenpiteiden mukaisesti.
Suomen riistakeskus vastaa rakennusvaiheessa, että patorakenteet
toteutetaan kohteen vaatimuksiin nähden riittävin lujuus- ja
mitoitusvaatimuksin.

Vastuu kosteikon patorakenteiden ylläpidosta ja alueen hoidosta siirtyy
maanomistajalle kosteikon rakennusvaiheen päätteeksi pidettävässä
loppukatselmuksessa.
Vastuu vettymishaitoista tai
Suomen riistakeskus ei korvaa suunnitelman mukaisesta toteuttamisesta
muutoksista lähiympäristön
aiheutuvia haittoja. Kosteikon toteuttaminen suunnitelman mukaan ei
kuivatilassa
aiheuta muutoksia lähiympäristön kuivatustilassa
Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset
Vuosi
Suunnittelualueeseen liittyvä tieto
Lisätietoja

Kärppäsuon kiinteä muinaisjäännös (asuinpaikat,
mjtunnus: 1000012532

Kuva 1. Välitalon kosteikon sijainti. Peruskartalla suunnittelualue on rajattu punaisella viivalla. Pohjakartta
© 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 osoittaa, millä alueilla kunnostus- ja
hoitotoimenpiteet ovat perusteltuja.
Alueen yleiskuvaus
Lisätiedot
Korkeus merenpinnasta
112 mmpy
kuva 1
Valuma-alueen laajuus
40 ha
kuva 2
Kohteen vaaitus
ei ole vaaitettu
kuvat 4 ja 5
vaaituskojeella
tasolaserilla
GPS-mittauksella
Suunnittelualue sijaitsee Välitalon suolla, jonka vesitaloutta ylläpitää valuma-alueen lisäksi Kärppäsuolta
kahden ojan kautta virtaavat vedet. Luonnontilaiselta Kärppäsuolta vettä virtaa kesän kuivanakin aikana
eteläreunan ojaan (Jaakolan ja Metsähallituksen kiinteistön rajaojaan). Toisinaan virtaama jää kuitenkin
niin vähäiseksi, että se ei riitä ylläpitämään suunnittelualueen eteläisimmän rimpialueen vesitaloutta
vakaana, vaan rimmet kuivuvat. Samalla rimmen eteläpäästä vettä pääsee virtaamaan takaisin rajaojaan.
1970-luvulla kaivetuilla ojituksilla on muutettu ja heikennetty koko suoyhdistymän luontaista vesitaloutta.
Ojitukset ohjaavat valuma-alueen yläpuolisia valumavesiä suunnittelualueen länsipuolen ojitusalueelle.
Kaakkoispuolen rimpialueelta tulevat valumavedet ovat vähentyneet eteläosan ojitusten myötä. Nämä
ojitusalueet ovat suunnittelualueen ulkopuolella. Neva-alueen pohjoisreunaan on kaivettu v. 2010 uusia
ojia, joiden tarkoituksena on ollut johtaa koillispuolen mätästysalueen kuivatusvedet länteen.
Tulevaisuudessa nämä ojat muuttaisivat merkittävästi neva-alueen ominaispiirteitä.
Koko suunnittelussa oleva kosteikon alue voidaan jakaa kahteen osaan: pohjoisosan neva-alueeseen sekä
keski- ja eteläosan rimpialueeseen (kuva 5). Neva-alueen osuus on n. 1/4 koko pinta-alasta. Rimpialue
kattaa kosteikon etelä- ja keskiosan ja sille on tyypillistä matalat avovesirimmet ja niiden välissä olevat
rahka- tai nevajänteet. Reunaosat ovat eri rämetyyppejä.
Tässä suunnitelmassa näistä kahdesta alueesta käytetään nimityksiä avovesialue ja rimpialue. Nevaalueelle suunnitellut kaksi uutta ja matalaa avovesialuetta toimisivat puolisukeltajien elinympäristönä
rimpialueen tukena. Etelä- ja keskiosien rimpialueiden vesitalous pyritään vakiinnuttamaan nykytilan
kaltaiseksi siten, että niiden vedenpinta nousisi enintään n. 10–20 cm.
Avovesialueen turpeen paksuus on 30–100 cm. Turpeen alla oleva kivennäismaa on hienojakoista, kuten
silttiä tai hietaa. Pohjoisosan uusien ojien kaivuumaiden seassa on myös savea.
Erityisarvot, jotka voivat vaikuttaa kosteikon
Lisätiedot
perustamiseen tai kunnostamiseen
Uhanalaisten lajien
kyllä
ei
Lähde: Hertta-tietokanta 25.8.2011 (tiedot saatu
havaintoja alle 500 m:n
suunnittelija Susanna Anttilalta, Pohjois-Pohjanmaan
etäisyydellä
ELY-keskus, sähköpostiviesti 25.8.2011).
EU:n direktiivilajeja
kyllä
ei
Viitasammakolle alue epäedullinen, koska rimpialueet
kuivuvat kesän mittaan
Suojelualue alle 500 m
kyllä
ei
Kärppäsuo-Räinänsuon (FI1103805) Natura 2000 -alueen
etäisyydellä
reuna sijaitsee n. 400 m suunnittelualueesta kaakkoon.
Natura-alue sijaitsee valuma-alueen yläpuolella, joten
kosteikolla tehtävät toimenpiteet eivät vaikuta siihen.
Metsälain erityisen tärkeät
kyllä
ei
elinympäristöt
Virkistyskäyttöä tai
kyllä
ei
-rakenteita
Erityisiä maisema-arvoja
kyllä
ei
Muinaisjäännöksiä alle 200
kyllä
ei
Kuva 1
m etäisyydellä
Lähde: Paikkatietoikkuna.fi-portaali 18.8.2011
Pohjavesialue
kyllä
ei
Kuva 2. Saunakankaan pohjavesialue (luokka II:
vedenhankintaan soveltuva alue). Varsinaisen
muodostumisalueen raja sijaitsee lähimmillään n. 60 m
päässä kosteikolle suunnitelluista kaivuutöistä.
Suunnittelualueesta ¾ kuuluu pohjavesialueeseen.
Lähteet: OIVA - ympäristö- ja paikkatietopalvelu ja
Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta (tiedot haettu
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Muita erityispiirteitä

kyllä

ei

Internetistä 26.8.2011
Avovesirimpien syvyys on alle 20 cm. J. Jaakolan mukaan
(suull. tieto 26.4.2011) rimmet kuivuvat usein kesällä
vähävetisiksi. Nykytilanteesta on koitunut haittaa etenkin
vesilinnuille, koska veden laskiessa matalat rimmet eivät
ole enää sopivaa ravinnonhankinta-ympäristöä
Nykyisin etenkin eteläisin ja suurin rimpialue kuivuu kesän
mittaan veden virratessa takaisin eteläreunan ojaan
kuivan kauden aikana. Ojan kaivuumaat ovat
huuhtoutuneet pois ja ojan vedenpinta on mittausten
mukaan rimmen pinnan alapuolella.

Tärkeimmät luontoarvot
Kasvillisuus ja kasvisto

Luontokartoitus
tehty
kyllä
ei

Veden ohjaaminen eteläreunan ojan itäpäästä
rimpinevalle (luoteeseen) palauttaisi suon luontaista
hydrologiaa ja voi vähentää merkittävästi rimpialueiden
kuivumista.
Huomionarvoinen lajisto ja muut keskeiset ominaispiirteet
sekä luontokartoituksen tekijä(t)
Ei todettu erityisiä kasvillisuustyyppejä tai kasvilajeja.
Kasvillisuuskartta kuvassa 3 ja valokuvia
kasvillisuustyypeistä kuvissa 6-7.
Välitalon kosteikkoalueella etelä- ja keskiosalla vallitsevat
karu, oligotrofinen rimpineva (OlRiN) ja lyhytkorsineva
(OlLkN). Paikoin lyhytkorsinevan tilalla on karu saraneva
(OlSN), jonka tyyppilajeja ovat pullosara (Carex rostrata)
ja/tai jouhisara (Carex lasiocarpa).
Keski- ja eteläosan jänteillä on paikoin siniheinää (Molinia
caerulea) laajahkoina kasvustoina, mikä osoittaa
mesotrofiaa, keskiravinteisuutta. Muita mesotrofiaa
ilmentäviä putkilokasvilajeja ei todettu eikä esim.
lettosammalia löydetty.
Suunnittelualueen pohjoisosa on saranevaa tai
lyhytkorsinevaa. Sen itäpuolella (ei varsinaista kosteikon
aluetta) on saranevarämettä (SNR). Länsireunalla on
kapealti rahkarämettä (RaR) ja saranevarämettä, jotka
ovat vähäpuustoisia. Edelleen länteen päin (ojitusalueelle)
suo muuttuu isovarpurämeeksi (IR) ja paikoin
saranevarämeeksi.

Linnusto

kyllä

ei

Kartoitus tehty 19.8 2011. Kartoittaja: Juha Siekkinen (FM,
eläintiede).
Joutsen (uhanalaisuusluokitus: LC) käyttää eteläisintä,
isoa rimpialuetta levähdys- ja ruokailualueena lähinnä
keväällä. Toisinaan yksittäisiä, ilmeisesti pesimättömiä
lintuja on havaittu kesälläkin (J. Jaakola, suullinen tieto
19.8.2011)
Kosteikkolinnuston pistelaskennat: parilaskennat
toukokuussa, poikuelaskenta heinäkuussa sekä
kertymälaskenta 19.8.2011. Lisäksi muun suunnittelun
yhteydessä havainnoitiin linnustoa. Pistelaskennoissa
todettiin joitakin taveja. Lisäksi keväällä ja syksyllä
eteläosan avovesirimpialueella oli valkovikloja ja
19.8.2011 kolme mustavikloa.
Kartoittajat: Juha Siekkinen ja Jouni Jaakola.

Muu eläimistö
Lisätiedot

kyllä

ei
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Varsinaisen muodostumisalueen raja

Saunakankaan pohjavesialue
(luokka II)

Valuma-alueen raja

Oja, josta vettä virtaa
Natura-alueelta kosteikolle
Kärppäsuo-Räinänsuo
Natura 2000 -alue

Kuva 2. Välitalon kosteikon alueen hydrologiaa. Kosteikon valuma-alueen laajuus on 40 ha (sininen
katkoviiva). Suunnittelualueen itäpuolella olevalta Kärppäsuo-Räinänsuolta virtaa vettä kahdesta ojasta (tien
kohdalla rumpuputket) kosteikon kaakkoispuolelle. Alueelle ulottuu Saunakankaan pohjavesialue. Vesien
virtaamasuuntia kuvassa 3. Pohjavesitiedot: OIVA - ympäristö- ja paikkatietopalvelu ja Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta (tiedot haettu 26.8.2011, viivapiirrokset: J. Siekkinen). Pohjakartta © Maanmittauslaitos,
lupanro 326/MML/11.
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Jouni Jaakolan kiinteistö

Metsähallituksen kiinteistö

30
60
90 LkN

SN
90

40
50

80
90 LkN
60

SNR

SNR
100

OlRiN

IR

RaR

OlRiN
OlRiNR

SNR
OlRiN
RiN
MeSN

RiN
Kohta, josta rimpialueen vesi
pääsee virtaamaan takaisin ojaan

100 m

Kuva 3. Välitalon kosteikon yleiskuvaus. Turpeen paksuuden arvot ovat cm:nä (keltaiset kirjasimet). Veden
virtaussuunta ennen ojitusta on merkitty valkoisella katkoviivalla. Ojien virtaussuunnan nykytilanne ennen
toimenpiteitä on merkitty valkoisella yhtenäisellä viivalla. Ojien ja suoalueen vesien virtaussuunnat
suunniteltujen toimenpiteiden jälkeen on merkitty keltaisella viivalla. Ojat on merkitty sinisellä viivalla ja
kiinteistörajat ovat punaisella viivalla. Suunnittelualueen pohjoisosaan on piirretty v. 2010 kaivetut ojat.
Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 326/MML/11.
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Jouni Jaakolan kiinteistö

Metsähallituksen kiinteistö

-117 (suo)
-38 (suo)
-32 (suo)
-26 (suo)

-63 (suo)
-90 (suo)
-55 (suo)-27 (suo)
+3

+11 (suo)
-9 (suo)
+9 (suo)

±0 (suo)

-43 (suo)
-8 (suo)

(metsäsaareke)

-5 (suo)
+10 (suo)

±0 (rimpi)

+32 (suo)
+27 (suo)

+31 (suo)
+18 (suo)
+7 (suo)
+26 (suo)

+8 (rimpi)

+6 (suo)

+47 (rimpi)
+10 (rimpi)

±0 (rimpi)
+87 (metsämaa)
+17 (rimpi)
+7 (rimpi)
+8 (rimpi)
- 52 (suo)
+24 (rimpi)
- 67 (rimpi)
+27 (rimpi)
+25 (rimpi)
+87 (metsämaa, taimikko)

+55 (metsämaan länsireuna)

±0 (rimpi)

+21 (suo)

- 2 (rimpi)
- 7 (ojan pinta)
+7 (suo)
Kohta, josta rimpialueen vesi
pääsee virtaamaan takaisin ojaan

+24 (ojan pohja)

+24 (rimpi)
+17 (rimpi)

100 m

Kuva 4. Välitalon kosteikon topografia. Vaaitus on tehty siten, että tasolaser sijaitsi kolmessa paikassa eri
rimpialueiden vieressä. Kirjasimen väri osoittaa korkoluvut, jotka liittyvät kyseisen paikan mittaustuloksiin.
Mittauspiste on luvun etumerkin kohdalla. Jokaisessa paikassa lähtötasoksi on merkitty avovesirimmen
vesipinta (±0 cm). Mittausten perusteella Metsähallituksen metsämaa on vähintään n. +55 cm korkeammalla
kuin sen länsipuolella oleva rimpialue (keltaiset kirjasimet). Tavoitteena on pitää tämän rimpialueen vesipinta
nykyisellään tai nostaa sitä enintään 10 cm, jolloin Metsähallituksen metsämaa olisi edelleenkin vähintään n.
+45 cm rimmen vesipinnan yläpuolella. Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 326/MML/11.
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”Pohjoinen avovesialue”: pinta-ala 0,4 ha

0 − +54 cm

+62 − +117 cm
”Eteläinen avovesialue”: pinta-ala 1,8 ha

”Pohjoinen rimpialue”: pinta-ala 3,1 ha

+164 − +191
cm

+258 cm

”Eteläinen rimpialue”:
pinta-ala 2,7 ha

100 m

Kuva 5. Välitalon kosteikkoalueiden topografian vertailu. Avovesi- ja rimpialueiden korkotasot perustuvat
kuvassa 4 oleviin mittaustuloksiin. Pohjoisin vesialue (pinkki rajaus) on valittu lähtötasoksi ja sen pohjoispää
on 0-taso. Eteläpuolella olevia kolmea vesialuetta on vertailtu pohjoisimpaan alueeseen. Karttaan on merkitty
myös suunnitelmassa käytetyt vesialueiden nimitykset. Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro
326/MML/11.

9

b: itään-länteen

a: lounaaseenpohjoiseen
c: pohjoseenetelään

a

b

c
Kuva 6. Välitalon suon pohjoisosan lyhytkorsinevaa. Kuvauspaikat ja – suunnat ilmakuvassa (ilmansuunnissa vasen reuna ensin). Suunniteltu vedennosto kuvien
etualalla: kuva a: 20 cm, kuva b: 40–60 cm ja kuva c: 10-20 cm. Valokuvat: J. Siekkinen/26.4. ja 19.8.2011. Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 326/MML/11.
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b: lounaaseenkoilliseen

a: länteenitään
c: länteen-pohjoiseen

a

b
Kuva 7. Välitalon suon eteläosan
rimpinevaa. Kuvauspaikat ja – suunnat ilmakuvassa (ilmansuunnissa vasen reuna ensin).
Alueelle on suunniteltu vedennostoa seuraavasti: kuva a: 0 cm, kuva b: 0-+10 cm.
Kuvassa c kaakkoiskulman kahden kiinteistön
rajaoja. Etualalla oleva oja käännetään
oikealle
keltaisen
viivan
suuntaan
(luoteeseen). Valokuvat: J. Siekkinen/
19.8.2011. Pohjakartta © Maanmittauslaitos,
lupanro 326/MML/11.
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Toimenpidealueet ja toimenpiteet
Lomakkeella kuvataan toimenpidealueet ja niillä tehtävät toimenpiteet riittävän yksityiskohtaisesti

Kartat
Laadittu Lisätieto
Kosteikolla tehtävät toimenpiteet
kuva 8
Kosteikon veden syvyysluokat
kuva 8
Padon ja patopenkereiden rakenne
kuva 9
Patolaitteen mitoitus
taulukko 1
Patolaitteen rakenne
kuva 10
Kosteikon poikittaisleikkaus
Kosteikon pitkittäisleikkaus
Toimenpide
Toimenpiteen tavoite ja kuvaus
Puuston poisto
Kosteikolta ei poisteta puustoa
Patolaitteet ja
Tavoitteena on tehdä alueelle mahdollisimman paljon 20–50 cm syvyistä
patopenkereet
vesialuetta, mikä on puolisukeltajille optimisyvyys ravinnonhankinnassa.
Rimpialueilla veden nosto on 0-+20 cm alueesta riippuen. Veden nosto toteutetaan
lähinnä siten, että avovesi- ja rimpialueiden ympärille tehdään patopenkereitä, mitkä
nostavat vettä suon pinnalle.
Korkean (120 cm) patopenkereen poikkileikkauskuva on kuvassa 9. Patopenkereet
tehdään turpeella ja jossain määrin ohutturpeisilla kohdilla turpeen alla olevasta
kivennäismaasta (seassa savea). Turve kaivetaan pääasiassa avovesialueiden
puoleiselta osalta. Kivennäismaata kaivetaan enintään n. 0,7 m syvyydeltä. Jos
pohjavesialueen vuoksi kivennäismaata ei voi kaivaa, patovallit tehdään turpeesta.
Eteläisen ja pohjoisen avovesialueen väliin on suunniteltu välipato, jolla pohjoisen
avovesialueen taso voidaan pudottaa 80 cm alemmalle tasolle. Kun samalla turvetta
kaivetaan patopenkereisiin, sille saada enemmän matalaa vesialuetta.
Kaivuun avulla voidaan tehostaa myös pohjoisen avovesialueen kuivattamista
(patolaite sijaitsee sen lounaisreunalla, mikä ei ole kosteikon syvin kohta). Eteläisen
avovesialtaan patolaite laitetaan välipadon koillisosaan, jolla vähennetään suoraa
oikovirtausta toiselle patolaitteelle.
Patolaitteena on ns. virtaamapato, jossa vedenkorkeuden säätö tehdään
irroitettavien lankkujen avulla (kuva 10). Patolaitteella voidaan tyhjentää myös
kosteikko hallitusti kesannointia varten.
Patolaitteet estävät kalojen pääsy kosteikolle. Kaloja ei kuitenkaan nouse ojia pitkin.
Tulo- ja lähtöuomien Kaakkoisreunalle kaivetaan uusi tulouoma. Sillä käännetään kiinteistöjen välissä
kaivuutyöt
oleva itä-länsi -suuntainen oja luoteeseen kosteikolle (kuva 7 c). Kaivettava uoma on
loivasti mutkitteleva, vähintään n. 40 cm syvä ja 75 m pitkä. Kaivuumaat
maisemoidaan ympärille. Nykyinen oja tukitaan mutkan kohdalla.

Kosteikon muut
kaivuutyöt

Itäreunassa kaivetaan uusi lähtöuoma (pituus 150 m) pohjoisen avovesikosteikon
lounaisreunalta länteen. Ojaa ei yhdistetä vanhaan ojaan, koska se edellyttäisi
vanhan ojan kunnostamista ja melko runsaan puuston hakkaamista sen varrelta.
Eteläisemmällä avovesialueella tukitaan v. 2010 kaivettujen ojien risteyskohdat
patopenkereen paikalta ja niihin laitetaan suodatinkankaat. Muuten kaivettuja ojia ei
tukita. Lisäksi sen keskiosiin tehdään n. 10 keinosaarta turpeesta.
Etelä- ja keskiosan rimpialueella kaivuutyö kohdistuu patopenkereen
rakentamiseen tarvittavan turpeen kaivamisesta. Kivennäismaata ei kaiveta.

Vesialueiden pinta-

Veden ohjaamisesta kosteikolle ei aiheudu haittaa itäpuolella olevalle
Metsähallituksen kiinteistölle, koska suunniteltu vedenpinta nousee enintään +10
cm. Tällöinkin metsämaaksi luokiteltava kivennäismaa olisi vähintään +45 cm
vedenpinnasta. Lähempänä rimmen pintaa olevat alueet ovat joutomaaksi
luokiteltavaa saranevaa tai saranevarämettä
Uusi vesialue 2,2 ha: pohjoinen avovesialue 0,4 ha, eteläinen avovesialue 1,8 ha:
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alat ja syvyydet

Rimpialueiden vedenpinnan vakiinnuttaminen tai vähäinen nosto yht. 5,8 ha:
pohjoinen rimpialue: 3,1 ha, eteläinen rimpialue 2,7 ha.
Molemmissa avovesialueissa on syvimmillään vettä n. 80 cm. Avovesialueella 20–50
cm syvyisen vesialueen osuus on yhteensä 75 % ja rimpialueella 75 %.
Jouni Jaakolan
kiinteistö

Metsähallituksen kiinteistö

KORKEA PATOVALLI
(tumman ruskea):
•
•

korkeus 1,2 m
leveys päältä 2 m

AVOVESIALUEEN VEDEN SYVYYS
51–80 cm (tumman sininen)

PATOLAITE
•

AVOVESIALUEEN VEDEN
SYVYYS 20–50 cm (sininen)

virtaamapato (2 kpl)

KEINOSAARI (vihreä):
•

10 kpl, pinta ala 10–30 m2

AVOVESIALUEEN VEDEN SYVYYS
ALLE 20 cm (vaalean sininen)
UUSI LÄHTÖOJA
(keltainen viiva):

MATALA PATOVALLI
(vaalean ruskea):
•
•

korkeus 0,6 m
leveys päältä 1 m

POHJAKYNNYS JÄNTEESEEN:
•

täytetään jänteessä oleva alava
kohta ja ohjataan vesi sen vierestä
jänteen pintaa pitkin

POHJOINEN RIMPIALUE:
•
•

veden nosto nykytasosta +15–20 cm
rimpialueen eteläosan vedenkorkeus
ei muutu

PIENPETOPYYNTI

TELKÄNPÖNTTÖ

Jänteessä alin mitattu kohta n. +10 cm
rimpipinnan nykytason yläpuolella. Lisäksi
jänteessä useita kohtia, jossa pinta n. 15
cm rimpipinnan yläpuolella → vesi voi
virrata luontaisena valuntana jänteen yli
luoteeseen useasta kohdasta

ETELÄINEN RIMPIALUE:
•

veden nosto nykytasosta +0-10 cm

Estetään veden virtaus patovallilla
rimpialueelta eteläpuoleiseen ojaan

100 m

UUSI TULO-OJA (keltainen viiva):

Jos rimpialueen veden
nousu +10 cm,
Metsähallituksen
metsämaan länsireuna n. +45 cm
vedenpinnasta.
Itäpuolella oleva
taimikon länsireuna
vähintään n. +55 cm

Kuva 8. Välitalon kosteikon perustamisen toimenpiteet. Suunnittelualueen pohjoisosassa oleville kahdelle
avovesialueelle on merkitty kolme syvyysluokkaa. Keski- ja eteläosan rimpialueen vedennostolle on merkitty
kaksi tasoa. Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 326/MML/11.
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Taulukko 1. Välitalon kosteikolle suunnitellun virtaamapadon mitoitus. Laskennassa on käytetty Jouko
Hämäläisen (Pohjois-Savon metsäkeskus) mm. teräväharjaisen rengasylisyöksykaivon laskumalleja.
Ominaistieto
Valuma-alue (km2)
Kosteikon pinta-ala (ha)
Kosteikon vesialueen pinta-ala (ha)
Veden viipymä (tuntia)

Arvo
0,4
8,0
7,5
50

Renkaan halkaisija (m)
Purkautumiskerroin

d
u

0,4
0,57

Padon harjan pituus (m)

b

0,6

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

h
v

0,18
0,03

Supistumakohtien määrä
Aukon ja pilarien muotokerroin
Tehopituus (m)

n
f

0
1
0,6

Q=

0,08

VIRTAAMA HQ20, laskettu (m3/s)

VIRTAAMA HQ20, suunniteltu (m3/s).) Qsuunn

200 cm

Lisätieto

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 läpäisykyky. Huom!
Tämän arvon pitäisi olla vähintään ”VIRTAAMA
HQ20, suuunniteltu” –arvon suuruinen

0,08 teoreettinen, kerran 20. vuodessa tapahtuva ylivirtaama.

maks.+ 120 cm: patopenkereen pinta (jossa
painumavaraa 20 cm, lisäksi tarvittaessa
maisemointi pintaturpeella, joka lisää korkeutta +20
cm)
maks. +80 cm: vedenpinta
0 cm: suon pinta

700 cm
vahvasti maatunutta turvetta
(läpäisee heikosti vettä)

n. -30 cm: heikosti
maatuneen pintaturpeen
alaraja. Sen alla vahvasti
maatunut turve

heikosti maatunutta turvetta

Kuva 9. Pelkästään turpeesta tehdyn patopenkereen poikkileikkaus. Kuvan korkean patopenkereen
rakenne on suunniteltu pohjoisemmalle avovesialueelle ja eteläisemmän avovesialueen pohjoisreunalle (ks.
kuva 8, tumman ruskea patopenkere -viiva). Matalan patopenkereen rakenne on muuten vastaava, mutta
korkeus enintään 60 cm ja leveys päältä 1 m. Piirros: J. Siekkinen.
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100 cm
60 cm

Lähtöputki
Välitalon
kosteikolla:
300/400 mm

Ponttilauta: 57 x 10 x 4,5 cm.
Säätövara 0− +90 cm

Kuva 10. Välitalon kosteikon patolaite. Patolaite on ns. virtaamapato. Se asennetaan patovalliin siten, että
se tulee aivan patopenkereen etureunaan ja tyhjennysputki jää kokonaan patopenkereen sisään.
Suodatinkangas laitetaan patolaitteen sivuille ja taakse. Lankkuja irrottamalla vedenkorkeutta voidaan säätää
10 cm:n välein. Vedenpinta voidaan pudottaa myös 0-tasolle, mikä mahdollistaa kosteikon kuivattamisen
vähitellen. Valokuva: J. Siekkinen/19.8.2011.
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Toimenpiteet ja kustannukset
Lomakkeella kuvataan toimenpiteet, arvioidaan vaadittavat resurssit töiden toteuttamiseksi ja
mahdollisesti hakattava puutavara.

Kotiseutukosteikko Life+
Fantsintie 13 - 14
00890 Helsinki

Kosteikkohanke: VÄLITALON KOSTEIKKO, PUDASJÄRVI. Pinta-ala 8 ha
Kustannusarvion laadinta: Juha Siekkinen, 26.8.2011

KUSTANNUKSET
YKSIKKÖ MÄÄRÄ
YHT.

SUUNNITTELU JA TOTEUTUKSEN VALVONTA
Suunnitteluun liittyvät m aastokäynnit (kas visto- ja eläim istökartoituks et, vaaitus, m aas tosuunnittelu: J. Siekkinen)
Toimenpidesuunnitelm an laadinta (J. Siekkinen)
Toteutukseen liittyvät maastokäynnit (J. Siekkinen)

htp
htp
htp

2
4
4

400 €
800 €
800 €

2 000 €

Yhteensä
KONETYÖT
Kaivinkoneen työtuntihinta: sarakkeessa tunti+alv+yht.
Koneen s iirtokulut (1,5 euroa lavetilla/km )
120 cm korkean patovallin teko: pituus 300 m
60 cm korkean patovallin teko: pituus 650 m
2 patolaitteen asentaminen
Keinos aarten teko: 10 kpl
Uuden tulo-ojan kaivuu kaakkois kulm as sa: 75 m
Uuden lähtöojan kaivuu luoteis os as sa: 150 m

55
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68 €

km
m /tunti
m /tunti
tunti
kpl/tunti
m /tunti
m /tunti

100
20
50
4
10
75
75

150 €
1 015 €
879 €
271 €
68 €
68 €
135 €

2 585 €

Yhteensä

PATOLAITTEET JA -MATERIAALIT (ilman alv)
Suodatinkangas (25 m x 5 m) x 3 pakettia

pkt

3

525 €

Patolaite: virtaamapato 600 mm + lähtöputki 300/400 mm

kpl

2

1 600 €

Yhteensä

2 125 €

1. HANKKEEN KOKONAISKUSTANNUKSET

6 710 €

- s uunnittelu ja toteutuks en valvonta, konetyöt sekä patolaitteet ja -m ateriaalit

2. KONETYÖT, PATOLAITTEET JA -MATERIAALIT, JOSTA
a) SUOMEN RIISTAKESKUKSEN OSUUS (muut paitsi patolaitteet)
b) MAANOMISTAJAN OSUUS (patolaitteet)

4 710 €
3 110 €
1 600 €
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Hankkeen haittojen arviointi

Lomakkeella kuvataan hankkeen haittojen ja uhkatekijöiden vaikutuksia luontoon, ympäristöön,
käyttöön suunnittelualueella tai sen ulkopuolella. Tavoitteena on tunnistaa haitat ja suunnitella
toimenpiteet niiden ehkäisemiseksi.
Haittatekijä
Toimenpiteet haitan vähentämiseksi
Kaivuutyöt vaikuttavat haitallisesti
Kivennäismaata on suunniteltu kaivaa enintään 0,7 m:n
Saunakankaan pohjavesialueeseen
syvyydeltä korkeampien patovallien kohdalla ja käyttää sitä
(pohjavesiluokka II: vedenhankintaan
osittain patopenkereen vesitiiviyden varmistamiseen turpeen
soveltuva alue)
ohella. Lisäksi tavoitteena olisi laittaa patolaitteet
kivennäismaasta tehtyyn valliin. Patopenkereet tehdään pääosin
turpeesta.
Jos kivennäismaata ei voi kaivaa pohjavesialueen vuoksi,
kaivuutyö kohdistuu vain turpeeseen.
Kaivinkoneessa tapahtuu öljyvuoto, jonka Kaivinkoneessa on öljyntorjunnan varalle imeytystarvikelaukku.
seurauksena öljyä valuu ojiin tai suolle
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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 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.
Pistelaskentaa varten voidaan tehdä pari maasta
kohollaan olevaa, n. 2 m korkeaa pienehköä
turvekumparetta suunnittelualueen pohjoispäähän ja
keskiosaan. Sijainti katsotaan maastossa.

Hoitoseuranta

Seurata patorakenteiden ja
–penkereiden kuntoa ja
toimivuutta sekä tulo- ja
lähtöuoman veden virtauksen
toimivuutta

Pienpetojen pyynti

Motivoida paikallinen
kosteikonhoitaja lisäämään
vierasperäisiin pienpetoihin
kohdistamaa pyyntipainetta
kosteikoilla ja niiden
lähiympäristöissä

Vastuutaho: Jouni Jaakola (maanomistaja)
Paikalliselle toteuttajataholle annetaan tarvittaessa
lisäohjeita kosteikoin toiminnan ja tuottavuuden
ylläpidon kannalta tärkeiden hoito- ja
kunnossapitotöiden toteuttamisesta
Vastuutaho: Jouni Jaakola
Alueella pyydetään pienpetoja vähintään hankkeen
ajan v. 2015 loppuun asti.
Vastuutaho: Jouni Jaakola
Suomen riistakeskuksen Pohjoismainen supikoira Life
– hanke (vv. 2010–2013) voi edistää paikallisen tason
pienpetopyyntiä hankkeen mukaisilla tavoitteilla ja
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toimenpiteillä (esim. loukkujen toimittaminen)

Vesilintumetsästys

Pesäpöntöt

Seurata vesilintujen
metsästyskuolleisuutta
saalisseurannan avulla.
Tietoja käytetään
arvioitaessa metsästyksen
vaikutuksia ja mitoitettaessa
kestävä metsästysverotus
(saalisverotus on suhteessa
kosteikon vesilintutuottoon)
Pesimispaikka

Riistapelto

Ruokailualue

Life-hankkeen vastuuhenkilö: Kenttäassistentti Juha
Mäkimartti, Suomen riistakeskus
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: Jouni Jaakola
Laitetaan kosteikolle vähintään kaksi telkänpönttöä
Vastuutaho: Jouni Jaakola
Tarvittaessa kosteikon pohjoisosaan tehdään
riistapelto turpeen kaivuumaista samalla kun tehdään
kosteikko.
Riistapellon hoidon vastuu: Jouni Jaakola
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Viestintä
Lomakkeella kuvataan toimenpidealueelle suunniteltu viestintä.

Viestintä
Kotiseutukosteikko Life +
– hankkeen opastetaulu

kyllä

ei

Tiedote lehdistölle
Ilmoitus kuntaan
Ilmoitus lähialueen asukkaille

kyllä
kyllä
kyllä

ei
ei
ei

Muu taho

kyllä

ei

Ajankohta
Toimenpiteiden alkaessa kosteikon edustalle. Sijainti
sovitaan yhdessä maanomistaja Jouni Jaakolan
kanssa.
Toimenpiteiden alkaessa
(Lähialueella ei asukkaita)
Metsähallitus (metsätalous/Pudasjärven metsätiimi,
Pohjanmaan luontopalvelut/erä): toimenpiteiden
alkaessa
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