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HANKKEEN YLEISKUVAUS
Lomakkeella selvitetään hankkeen yleistiedot, tavoitteet, osallistaminen ja suunnitteluprosessi

Kosteikon nimi

Vanhanmajan kosteikot

Pinta-ala

6,5 ha

Maakunta
Oulu
Kunta
Siikalatva
Suomen
Oulu
riistakeskuksen alue
Kosteikko kuuluu Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life+ − hankkeen
kyllä
ei
vesilintu- ja kosteikkoelinympäristöjen hoidon mallikohteiden verkostoon
Keskipisteen
N: 711 5340
Koordinaattijärjestelmä ETRS-TM35FIN-koordinaatisto
koordinaatit
E: 455 600
Kosteikot ovat yhden kiinteistön alueella (kuva 2). Kiinteistön haltijana on kaksi
Kiinteistöt
henkilöä
Toimenpiteiden
Lisätä erityisesti vesilinnuille soveltuvaa poikue-elinympäristöä sekä
tavoitteet (enintään
ravinnonhankinta- ja levähdysalueita
kolme tärkeintä)
Vähentää vesistössä olevaa vesikasvillisuutta 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
Antero Haataja, Piippola, Siikalatva
yhteyshenkilö
Kosteikkohankkeen toteuttaja
Antero Haataja, Piippola, Siikalatva
(vastuu- ja yhteyshenkilö)
Kosteikkosuunnittelu
Juha Siekkinen (Suomen riistakeskus, Oulu)
Suunnitteluun osallistuneet
Kosteikon maanomistaja Antero Haataja, lisäksi Mikko Äijälä, Risto
Paakkonen sekä riistanhoidonneuvoja Harri Hepo-oja (Suomen
riistakeskus, Oulu)
Rahoitusvastuu(t)
Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life – hanke ja maanomistaja
Työmaan työnjohtaja
Juha Siekkinen
Maanomistajien ja paikallisten Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeessa tuetaan
osallistaminen
yksityismaanomistajien aloitteesta käynnistyviä kosteikkohankkeita, mikä
edellyttää paikallislähtöistä ja osallistavan suunnittelun periaatteita
kunnioittavaa lähestymistapaa.
Kosteikon kunnostamisen ehdotuksen teki A. Haataja. H. Hepo-oja kävi
hänen kanssaan suunnittelualueella talvella 2011 ja he pohtivat sen
soveltumista Life-hankkeen mallikosteikoksi. Esiselvitysvaiheen jälkeen A.
Haataja ja J. Siekkinen pitivät kartoitus- ja suunnittelupalaverin maastossa
21.4.2011. Tapaamisessa keskusteltiin mm. mallikosteikon toteuttamisen
periaatteita ja kosteikon alustavia toimenpiteitä.
Toukokuussa 2011 itäisellä kosteikolla merkittiin korkeustasomerkit
virtuaaliseen VRS-menetelmään perustuvalla GPS-mittauksella.
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A. Haataja oli miettinyt eri toteutusvaihtoehtoja ja toimenpiteitä sekä laatinut
luonnoksia kosteikon käytön parantamiseksi. Yksi näistä mallipiirroksista on
tässä suunnitelmassa (kuva 9 ).
29.2.2012 A. Haataja, M. Äijälä, R. Paakkonen ja J. Siekkinen pitivät
suunnittelukokouksen kosteikon kunnostamiseksi moninaiskäyttöä varten.
Keskusteluita käytiin etenkin kosteikon kunnostamisen toimenpiteistä,
vedenpinnan tavoitekorkeuksista ja veden ohjaukseen liittyvistä
säätelylaitteista.
Kosteikon perustamisesta ja hoidosta käytiin lisäksi myös sähköposti- ja
puhelinkeskusteluita A. Haatajan, J. Siekkisen ja H. Hepo-ojan kanssa. J.
Siekkinen laati suunnitelman kartat em. vaiheiden pohjalta, joihin A.
Haataja esitti useita täydennyksiä ennen lopullisia versioita.
A. Haataja sai katsottavaksi 18.3.2012 päivätyn suunnitelman. Hän kävi
esittelemässä suunnitelmaa naapurikiinteistön omistajalle Reino
Ojakoskelle ja sai myös hänen kirjallisen suostumuksen
toimenpidesuunnitelman hyväksymiseksi. Tämän jälkeen suunnitelmaan
lisättiin vielä kustannusarvio, valokuvat sekä tehtiin joitain täydennyksiä. A.
Haataja sai tarkistettavaksi tämän 20.3.2012 päivätyn
toimenpidesuunnitelman. Hänen ja Sirpa Haatajan suostumus
toimenpidesuunnitelman hyväksymiseksi on tämän suunnitelman liitteenä.

Vastuu patorakenteista

Kosteikon maanomistaja A. Haataja on ollut aktiivinen ja on edistänyt
merkittävästi omalta osaltaan hankkeen toteuttamista koko
suunnitteluprosessin ajan.Hänen pohdinnat suunnitteluratkaisuista ovat
lähtökohtana ja olennaisena perustana tässä toimenpidesuunnitelmassa.
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.
Suomen riistakeskus ei korvaa toimenpidesuunnitelman mukaisesta
Vastuu vettymishaitoista tai
muutoksista lähiympäristön
toteuttamisesta aiheutuvia haittoja. Kosteikon toteuttaminen suunnitelman
kuivatilassa
mukaan ei aiheuta muutoksia lähiympäristön kuivatustilassa
Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset
Vuosi
Suunnittelualueeseen liittyvä tieto
Kortteisen tekojärven säännöstelyn lopettaminen
2011
Kosteikko on Kortteisen tekojärvessä
Lisätietoja
Suunnitelman kartat,
piirustukset ja taulukot
Yleissijaintikartta
Suunnittelualueen kiinteistöt
Valuma-alue peruskartalla
Ilmakuva/väärävärikuva
Kosteikon topografia
Kosteikolla tehtävät toimenpiteet
Kosteikon veden syvyysluokat
Patopenkereiden rakenne
Patolaitteiden mitoitus
Patolaitteen rakenne
Kosteikon poikittaisleikkaus
Kosteikon pitkittäisleikkaus
Toimenpiteiden kustannusarvio

Laadittu

Lisätieto
kuva 1
kuva 2
kuva 3
kuvat 2, 10 ja 11
kuva
kuvat 9, 10 ja 11
selostettu kappaleessa 3, kohdassa ””Vesi- ja maaalueiden pinta-alat ja veden syvyydet”
kuvat 10 ja 11
läntisen kosteikon Majankanavan pohjapato: taulukko 1
läntisen kosteikon Majankanavan pohjapato: kuva 12

taulukot 3 ja 4
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Kuva 1. Siikalatvan Vanhanmajan kosteikkojen sijainti. Pohjakartat © Maanmittauslaitos, lupanro
326/MML/11.
791-412-22-20, PELTOLA:
Haataja Hannu Antero ½ ja
Haataja Sirpa Inkeri ½

791-412-22-9, NURMELA:
Pikkarainen Helka Elsa
oikeudenomistajat

Läntinen kosteikko
Pellot ovat vuokralla
Antero Haatajalla

Itäinen kosteikko
791-412-22-16, KOIVUNIEMI:
Ojakoski Reino Eero Henrikki 2x1/1
Lisäksi puutteellinen henkilötieto

Läntinen kosteikko,
pinta-ala 2,5 ha

Itäinen kosteikko,
pinta-ala 4,0 ha

Kuva 2. Siikalatvan Vanhanmajan läntisen ja itäisen kosteikkojen sijainti ja kiinteistötiedot. Molemmat
kosteikot sijaitsevat yhdellä kiinteistöllä. Läntisen kosteikon kaakkoispuolella olevat pellot (kosteikolle tulevan
peltotien itäpuolella) sijaitsevat toisen kiinteistön alueella, mutta ovat vuokralla Antero Haatajalla. 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
104 mmpy
Kortteisen tekojärven padotuskorkeus
Valuma-alueen laajuus ja
Läntinen kosteikko: 300
Kuva 3. Läntisen osa-alueen valuma-alue on
ominaispiirteitä
ha
300 ha. Siitä on ojitettua turvemaata 150 ha,
loput kivennäismaata ja ojittamatonta suota.

Kohteen vaaitus

ei ole vaaitettu
vaaituskojeella
tasolaserilla
GPS-mittauksella

Itäinen kosteikko on suunniteltu perustaa
vesijättömaalle tehtävällä penkereellä. Sinne ei
ole tarkoitus johtaa vettä ulkopuolelta, vaan
vesitalous olisi lumien sulamisvesien ja
sadevesien varassa. Siten valuma-alueen
koolla ei ole merkitystä kosteikon toiminnalle.
Kosteikkojen vedenpintojen tavoitekorkeudet
määritetään rakentamisen yhteydessä
tasolaserin avulla ja niitä verrataan Kortteisen
tekojärven pintaan.

Itäisen kosteikon eteläreunalle on merkitty
tarkkuus-GPS -mittauksella kaksi korkopistettä.
Kortteisen tekojärvi sijaitsee Lamujoen yläjuoksulla Siikalatvan kunnassa, Piippolan taajamasta 3 km
itään. Sen pinta-ala on 600 ha, pituus 4,5 km ja suurin leveys 1,5 km. Tekojärven vedet laskevat
Lamujokeen ja edelleen Siikajokeen. Sen säännöstely aloitettiin vuonna 1968 ja järvenpinnan vaihtelu tällä
hetkellä on huomattavan suuri. Vedenpinta on korkeimmillaan kevään tulvakaudella (kuva 4). Järven
eteläpuoli on asumatonta metsä- ja suoaluetta. Kortteisen tekojärven länsipäässä olevassa säätelypadossa
on mitta-asteikko, josta voi nähdä järven vesipinnan korkeuden (kuva 5).
Virkistyskäytön, kuten kalastuksen ja veneilyn kannalta säännöstely aiheuttaa haittaa kesän mittaan
avovesialueen vähenemisen ja ranta-alueiden kuivumisen myötä. Järvenranta-asukkaiden mukaan
säännöstely irrottaa tekoaltaasta muun muassa kiintoaineksia, jotka heikentävät läheisen Lamujoen
vedenlaatua. Samea vesi ulottuu useita kilometrejä altaalta alajuoksun suuntaan ja ero on merkittävä
altaan yläpuoliseen Lamujokeen verrattuna.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on hanke Kortteisen tekojärven säännöstelykäytännön
muuttamiseksi siten, että nykyisen kaltainen säännöstely päättyisi. Hankesuunnitelmassa Kortteisen
länsipään pato uusittaisiin ja uuteen patoon rakennettaisiin myös kalatie. Veden pinta tulevaisuudessa olisi
välillä 103,60 – 104,20 mmpy ja keskiveden korkeus 103,87 mmpy.
Läntinen kosteikko sijaitsee tekojärven etelärannalla ja on vesijättömaata. Siellä on vettä kevään tulvaaikaan, mutta sen jälkeen se on lähinnä märkää suota. Kesällä heinikon seassa on vettä 20-40 cm ja silloin
siellä voi liikkua vain kahluusaappailla, kun taas veneellä liikkuminen ei onnistu (Puhelinkeskustelu A.
Haatajan kanssa 16.3.2012).
Suunnittelualueella on aiemmin kaivettu turvemaata ja jonkin verran kivennäismaata riistapeltoja varten.
Kaivumaapaikkoihin on sen jälkeen muodostunut useita pieniä, enintään muutaman aarin kokoisia
vesiplutaikkoja. Pääosa alueesta on kuitenkin kuivunut kesän mittaan vesijättömaaksi ja suoksi, minkä
vuoksi se sovellu kunnolla virkistyskäyttöön eikä ole lähimaisemassa miellyttävää aluetta.
Suunnittelualueen kaakkoispuolella on kapeita, viljelyskäytössä olevia peltosarkoja. A. Haataja on
vuokrannut ne käyttöönsä.
Itäinen kosteikko on samantyyppistä vesijättöaluetta kuin läntinen kosteikko (kuvat 7 ja 8, kansikuvat).
Nykyisin alueen vedenpinnan tasot muuttuvat tekojärven pinnan vaihtelujen mukaan. Sen itäosalla voi
liikkua jalan suurimman osan sulan maan ajasta, kun taas länsiosalla se on vaikeaa (puhelinkeskustelu A.
Haatajan kanssa 16.3.2012). Suunnittelualueella on tehty aiemmin avovesialueen lisäystä länsipäässä,
jossa kaivumaita on kasattu matalaksi etelä-pohjoissuunnassa olevaksi penkereeksi. Lisäksi itäpäässä
metsäojitusten vesiä on ohjattu muutaman aarin kaivetulle alueelle avovesialueelle. Sielläkin kaivumaita on
kasattu matalaksi maapenkereiksi, jotka näkyvät ilmakuvassa (kuva 2).
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Erityisarvot, 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 500 m
etäisyydellä
Metsälain erityisen tärkeitä
elinympäristöjä
Muinaisjäännöksiä alle 200
m etäisyydellä
Pohjavesialue
Virkistyskäyttöä tai siihen
liittyviä rakenteita
Erityisiä maisema-arvoja
Muita erityispiirteitä

Tärkeimmät luontoarvot
Kasvillisuus ja kasvisto

kyllä

ei

ei tietoa
kyllä
ei
ei tietoa
kyllä
ei

Lisätiedot tai tietolähde
Lähde: sähköpostiviesti 15.3.2012/ suunnittelija Susanna
Anttila, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Viitasammakolle alue epäedullinen, koska suunnittelualueella rantojen matalat vesijättöalueet kuivuvat kesällä
(viitasammakkokartoitusta ei ole tehty)
Lähde: Paikkatietoikkuna.fi-verkkosivusto 16.3.2012
Maanomistaja A. Haatajan ilmoitus ja J. Siekkisen
maastokartoitus
Lähde: Paikkatietoikkuna.fi-verkkosivusto 16.3.2012

ei tietoa
kyllä
ei

Lähde: Paikkatietoikkuna.fi-verkkosivusto 16.3.2012

ei tietoa
kyllä
ei

Maanomistaja A. Haatajan ilmoitus

kyllä

ei

kyllä

ei

Maanomistaja A. Haatajan ilmoitus ja J. Siekkisen
maastokartoitus
Suunnittelualueen nykytilan suurin ongelma on, että
vesijättömaa ei sovellu virkistyskäyttöön ja lähimaisema
heikkenee alueen kuivumisen vuoksi. Suomainen alue ei
sovellu veneilyyn, kalastukseen, metsänkasvatukseen tai
vesi- tai suolinnuston pesimiseen vedenpinnan jatkuvien ja
varsin voimakkaiden muutosten vuoksi.

Vesi ja kahlaajalintujen pesimäaikaan huhti-kesäkuussa
vedenpinta laskee 20-30 cm (kuva 4). Suunnittelualueen
hyvin loivapiirteisillä ranta-alueilla vesiraja siirtyy sen
seurauksena vähintään 200 m kauemmaksi kohti tekojärven
keskiosaa, mikä haitallista pesinnälle. Joskus vedenpinta on
jopa noussut, mikä on voinut tuhota vesirajassa olevia pesiä.
Onko kartoitettu Huomionarvoinen lajisto ja muut keskeiset ominaispiirteet
ko. lajiryhmää? sekä luontokartoituksen tekijä(t)
kyllä
ei Kosteikolla ei ole tehty varsinaista kasvisto- ja
kasvillisuuskartoitusta. J. Siekkinen on tehnyt havaintoja
muun suunnittelun yhteydessä.
Läntinen kosteikko on luhtanevaa ja paikoin rimpipintaista
saranevaa. Läntisen suunnittelualueen itäosalla on koivua ja
haapaa kasvava pieni metsäsaareke.

Linnusto

kyllä

ei

Itäinen kosteikko on väli-rimpipintaista luhtanevaa ja saranevaa sekä osin välipintaista lyhytkorsinevaa (LkN).
Läntisen kosteikon vesilintulaskennat (tehnyt A. Haataja):
8.5.2011: sinisorsa 1 pari+1k, tavi 1k
28.5.2011: sinisorsa 1k, tavi 1 pari
11.7.2011: ei havaintoja
14.8.2011: sinisorsa 2, tavi 3
Itäisen kosteikon vesilintulaskennat (tehnyt A. Haataja):
8.5.2011: sinisorsa 2 paria+3k, tavi 1 pari+2k, haapana 1k.
28.5.2011: sinisorsa 1 pari+ 1k, tavi 1k
11.7.2011: tavi 3, telkkä 1k
14.8.2011: sinisorsa 6, tavi 5, jouhisorsa 1
Saalisseuranta molemmilta kosteikoilta yht: sinisorsa 4, tavi
3, jouhisorsa 1
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Läntisellä kosteikolla tekojärven pinnan laskiessa kosteikko
on kuivunut ja vesilinnuille on jäänyt ruokailupaikkoja vain
kosteikon itäpuolella olevaan kanavaan. Syksyisin
metsästysaikaan kanavassa on tavattu heinäsorsia (A.
Haataja, puhelinkeskustelu 16.3.2012)

Muu eläimistö

kyllä

ei

Pyhännän metsätietokeskuksen Internet-sivujen mukaan ”
”Pohjasta noussut turve on muodostanut lähes koko järven
kattavan rahkalauttamosaiikin…. Alueen turvelautoilla pesii
runsaasti vesi- ja lokkilintuja. Arvokkaimpia lajeja ovat
kuikka, härkälintu, silkkiuikku, lapasorsa ja punasotka.
Lokkilintuja pesii peräti 7 lajia. Kortteinen on KeskiPohjanmaan Evijärven ohella maamme vankin mustatiiran
pesimäpaikka.” (Lähde: Pyhännän metsätietokeskuksen
Internet-sivut: http://www.metsainfo.fi/index.php?type=
3&page=_reitit3&lang=fi, haettu 16.3.2012)
Pienpetoja, kuten minkkejä on pyydetty läntisellä kosteikolla
(puhelinkeskustelu A. Haatajan kanssa 16.3.2012).

Lisätiedot

Läntinen kosteikko

Läntisen kosteikon
valuma-alue (300 ha)

Kuva 3. Läntisen kosteikon valuma-alueen hydrologiaa. Valuma-alueen määritys: J. Siekkinen,
pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 326/MML/11.
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Kuva 4. Kortteisen tekojärven nykyiset säännöstelyrajat, vedenkorkeuden todetut vaihtelut v. 2011-2012 ja simuloitu ennuste v:lle 2012-2013. Kuva on ladattu
Suomen ympäristökeskuksen Internet-sivuilta 16.3.2012 (http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/57/l570632001y/wqfi.html). Sivustolla on myös lyhyen ajan tuloksia ja ennusteita.
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Vedenpinnan taso n. 104,01 mmpy
(21.4.2011)

Kuva 5. Kortteisen tekojärven vedenkorkeuden mittauspiste säätelypadolla. Kuva on otettu 21.4.2011 ja
tällöin vedenpinnan taso padolla oli n. 104,01 mmpy. Kuva J. Siekkinen.
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Kuva 6. Läntinen kosteikko. Yläkuva: kuva on otettu suunnitellun uuden patopenkereen eteläpäästä 30 m pohjoiseen ja kuvaussuunta on luoteeseen-itään. Keltainen
viiva osoittaa patopenkereen sijaintia. Alakuva: kuvauspaikka sama kuin yläkuvassa, kuvaussuunta kaakkoon-lounaaseen. Keltainen viiva osoittaa patopenkereen sijaintia.
A. Haataja seisoo vanhalla penkereellä, ja hänen oikealla puolella olevaa avovesi on tarkoitus laajentaa. Kaivuumaat läjitetään vanhan penkereen reunoille. Kuvat: J.
Siekkinen/21.4.2011.
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Kuva 7. Itäinen kosteikko. Yläkuva: kuva on otettu suunnittelualueen länsipäästä (punainen piste), jossa on aiemmin kaivettu
turvemaapenger. Kuvaussuunta on pohjoiseen-itään. Keltainen viiva osoittaa patopenkereen sijaintia. Alakuva: kuvauspaikalla
(keltainen piste) A. Haataja seisoo lähellä suunnitellun osakosteikon pohjapatoa. Kuvaussuunta on lounaaseen-luoteeseen.
Taustalla näkyy yläkuvan turvepenger. Kuvat: J. Siekkinen/21.4.2011, pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 326/MML/11.
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Kuva 8. Itäinen kosteikko. Yläkuva: kuva on otettu samasta paikasta kun ed. sivun alakuva (keltainen piste). Kuvaussuunta on pohjoiseen-itään. Alueella pystyi
liikkumaan saapastellen, mutta monin paikoin vettä oli kevään tulva-aikaan 30-40 cm. Alakuva: kuva on otettu samasta paikasta kun ed. sivun alakuva (keltainen piste)..
Kuvaussuunta on itään-etelään. Kuvat: J. Siekkinen/21.4.2011.
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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: läntinen kosteikko (”Peltolanmajan kosteikko”) ja itäinen
kosteikko (”Vanhanmajan kosteikko”). Molemmilla kosteikoilla veden syvyys jää
kaivamattomilla kohdilla alle 50 cm.
• Läntiselle kosteikolle tehdään 150 m pituinen patopenger turpeesta, veden ohjaus
kosteikolle kaivetusta ojasta, veden ohjaus pois pohjapadolla, kosteikko voidaan
tyhjentää tyhjennysputkilla. Tehdään muutamia keinosaaria kosteikon keskiosaan.
• Itäiselle kosteikolle perustetaan 3 peräkkäistä pienempää kosteikkoa, 1 300 m
pituinen patopenger turpeesta, vettä ei ohjata kosteikolle (vesitalous toimii lumen
sulamisvesien ja sadeveden varassa), veden ohjaus pois pohjapadoilla, kosteikot
voidaan tyhjentää tyhjennysputkilla.
Toimenpiteiden yksityiskohtainen kuvaus. Lisätietoa kuvissa 10 ja 11
Puustoa poistetaan ainoastaan läntiseltä kosteikolta ja sieltäkin vain pientä
lehtipuustoa (läpimitaltaan enintään 20 cm koivua) muutaman aarin alalta.
Läntinen kosteikko
Patopenkereet: Kosteikon länsireunalle tehdään 150 m pitkä patopenger, jota
voidaan ajaa traktorilla kosteikon huoltotöiden vuoksi. Penger tehdään kosteikon
ulko- ja sisäpuolelta kaivetusta luhtanevan turpeesta. Lähellä penkereen
eteläreunaa, ohutturpeisella alueella voidaan kaivaa myös suon pohjalta
kivennäismaata. Penkereen eteläreuna ulottuu kivennäismaan reunaan ja
koillisreuna aiemmin tehtyyn penkereeseen. Penkereen alareunan ja kaivetun suon
pinnan väliin jätetään 1-2 m koskematonta maanpintaa, millä vähennetään
penkereen painumista turpeeseen. Lisäksi jätetään runsaasti kaivukatkoja suon
pintaan.
Veden ohjaus kosteikolle tehdään Majankanavasta. Kanavan pohjoispäähän,
kosteikon kaakkoispuolelle rakennetaan pohjapato, jonka avulla Majankanavan
vedenpintaa voidaan nostaa hieman. Patoon laitetaan myös puinen tiivisteseinä,
jossa on vaakasuorassa irrotettavat settilankut. Veden pinnan korkeutta voidaan
säätää settilankkujen avulla n. 10 cm välein. Tiivisteseinä tehdään ennen paikalleen
laittoa valmiiksi. Kun se on laitettu pohjapatoon, määritetään tasolaserilla patoaukon
harjan tavoitetaso ja sahataan aukko ja sen reunat moottorisahalla oikeaan
muotoon. Sahaus voidaan tehdä valmiiksi myös ennen paikalleen asennusta.
Kanavasta vesi ohjataan kosteikolle rumpuputkella.
Patolaitteet. Veden ohjaus pois kosteikolta tehdään kiviverhoillun pohjapadon avulla.
Patoon ei laiteta puista tiivisteseinää, vaan veden korkeus säädetään kiviverhoilua
muokkaamalla. Pato rakennetaan kosteikon penkereen pohjoisosaan, vanhan
penkereen länsireunaan. Pohjakynnyksen kiviverhoilun paksuus keskikohdasta on
50 cm, jolloin sen yli voi ajaa traktorilla penkereen huoltotöihin.
Kosteikon vedenpinnan tavoitetason määrityksessä käytetään apuna tekojärven
länsipäässä olevan padon mitta-asteikkoa (kuva 5), jolla voidaan todeta tekojärven
vedenpinnan taso lähellä kosteikkoa. Tavoitekorkeus mitataan tasolaserilla
rakentamisen yhteydessä vertaamalla sitä tekojärven pintaan kosteikon lähellä.
Tiivisteseinän aukon mitoituksessa on käytetty Allasmitoitus-ohjelmaa. Oletuksena
on, että ”normaalina ”tulva-aikana valuma-alueen vedestä voidaan ohjata kosteikolle
vähintään 50 %. Tästä ylimenevä osuus ohjataan Majankanavaan tehdyn
pohjapadon kautta suoraan pohjoiseen kanavaa pitkin ja edelleen tekojärveen. Siten
kosteikolla sijaitsevasta pohjapadosta ei tarvitse tehdä kovin isoa ja Majankanavan
pohjapato toimii myös ns. katastrofikynnyksenä.
Kosteikon tyhjennystä varten laitetaan kosteikon pohjalle tyhjennysputki kosteikon
itäreunan vanhaan penkereeseen. Putken tuloaukkoon laitetaan kansi, joka
irrotetaan tyhjennyksen ajaksi. Veden syvyys kosteikolla on alle 50 cm, jolloin kansi
on helppo ottaa pois.
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Itäinen kosteikko
Patopenkereet: Kosteikon ympärille tehdään 1 250 m pitkä patopenger, jota voidaan
ajaa traktorilla kosteikon huoltotöihin. Maanomistajalla on teräksinen ajosiltakehikko,
joka voidaan asentaa penkereen ja metsämaan väliin sillaksi. Penger tehdään
kosteikon ulko- ja sisäpuolelta kaivetusta turpeesta. Penkereen eteläreunalla,
puustoisen alueen pohjoisreunan ohutturpeisella alueella voidaan kaivaa suon
pohjalta kivennäismaata. Penkereen alareunan ja kaivetun suon pinnan väliin
jätetään 1-2 m koskematonta maanpintaa, millä vähennetään penkereen painumista
turpeeseen. Lisäksi kosteikon sisäpuolelle jätetään runsaasti kaivukatkoja.
Penger rakennetaan talvella. Sen annetaan painua kesän ajan ja maisemoidaan
loppukesällä. Samalla asennetaan patolaitteet. Penkereen etelä- ja pohjoisreuna
ulottuvat lähelle toisiaan kahdessa paikassa, jolloin alueelle muodostuu kolme
kosteikkoa. Suoturve on paksuimmillaan länsipuoliskolla, jossa sitä on n. 2 m.
Vettä ei ohjata kosteikolle sen ulkopuolelta. Eteläpuolelta tulevien metsäojitusten
vesiä ei voi ohjata kosteikolle (kosteikon vedenpinta korkeammalla), vaan kosteikon
eteläpuolta kiertävään kaivantoon, joka muodostuu pengertä rakennettaessa.
Kosteikon vesitalous toimii sille talvella kertyvän lumen sulamisen ja kesän sadevesien varassa. Kosteikon vettä ei juurikaan imeydy maaperään, koska maaperä on
märkää suomaata jo ennestään. Lisäksi haihdunta on suhteellisen vähäistä.
Patolaitteet. Vedenpinnan säätely kolmella kosteikolla tehdään kiviverhoillun
pohjapadon avulla. Patoihin laitetaan myös puinen tiivisteseinä, jossa on
vaakasuorassa irrotettavat settilankut. Veden pinnan korkeutta voidaan säätää
settilankkujen avulla n. 10 cm välein. Tiivisteseinä tehdään ennen paikalleen laittoa
valmiiksi. Kun se on laitettu pohjapatoon, määritetään tasolaserilla patoaukon harjan
tavoitetaso ja sahataan aukko ja sen reunat moottorisahalla oikeaan muotoon.
Kosteikkojen vedenpinnan tavoitetason määrityksessä käytetään apuna tekojärven
länsipäässä olevan padon mitta-asteikkoa (kuva 5) sekä maastoon merkittyjä,
korkeuteen sidottuja mittatietoja. Näiden avulla kosteikkojen vedenpinnan
tavoitetasot voidaan määrittää tasolaserin avulla rakentamisen aikana.
Kosteikkojen tyhjennystä varten jokaiseen pienempään kosteikkoon laitetaan
pohjalle joustava tyhjennysputki. Tyhjennyksessä kosteikon puoleinen putken pää
irrotetaan pystypaalusta ja lasketaan pohjaan.
Pienille kosteikoille ei ole suunniteltu katastrofikynnyksiä, koska vesialue on pieni ja
ympäröiviltä alueilta ei tule valumavesiä. Mikäli penger sortuisi, tulviva vesi ei virtaa
toisen kiinteistön alueelle eikä aiheuttaisi muutakaan haittaa.
Tulo- ja lähtöuomien Läntisen kosteikon tulouomaan, Majankanavaan tehdään pohjapato.
kaivuutyöt
Kosteikon muut
Läntisele kosteikolle tehdään joitakin keinosaaria pintaturpeesta. Molempien
kaivuutyöt
kosteikkojen eteläpuolelle tehdään riistapellon peruskunnostustyöt.
Luonnonpurossa
Alueelle ei ole luonnonpuroja
kalan kulun
varmistaminen
Läntisen kosteikon pinta-ala 2,5 ha, josta arvioituna:
Vesi- ja maaalueiden pinta-alat
• alle 20 cm:n syvyistä vettä 0,3 ha (12 %)
ja veden syvyydet
• 20–50 cm:n syvyistä vettä 0,9 ha (36 %)
• 51–100 cm syvyistä vettä 0,4 ha (16 %)
• kuivaa maata, kuten penkereitä ja keinosaaria 0,9 ha (36 %)
Itäisen kosteikon vesipinta-ala 4,0 ha, josta arvioituna:
• alle 20 cm:n syvyistä vettä 1 (25 %)
• 20–50 cm:n syvyistä vettä 1,2 (30 %)
• 51–150 cm syvyistä vettä 1,3 ha (32 %)
• kuivaa maata, kuten penkereitä 0,5 ha (13 %)
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.
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Kuivatustilanne

Vaikutukset kosteikon lähellä olevien naapurikiinteistöjen kuivatustilanteeseen
Läntisen kosteikon kaakkoispuolen kiinteistö 791-412-22-16, KOIVUNIEMI
Toimenpiteillä on vain vähäinen vaikutus kiinteistön Majankanavan vieressä
(itäpuolella) olevaan peltolohkoon, koska Majankanavan vesi on nykyisin lähes
samassa tasossa tekojärven kanssa. Pellon pinnan taso on n. 104,40-104,50 ja
suunniteltujen toimenpiteiden jälkeen kosteikon keskivedenkorkeus olisi 103,87
mmpy. Siten korkoero olisi n 53-63 cm.
Nykyisin Kortteisen säännöstelyraja kasvukauden aikana on 103,30-104,00
kasvukauden aikana (kuva 4) ja ero pellon pintaan on suurimmillaan n. 110 cm.
Todellisuudessa vedenkorkeus tekojärven padolla on ollut kymmeniä senttimetrejä
korkeammalla mikä heijastuu korkeampana vedenpintana myös läntisen kosteikon
alueella. Säännöstelyn päättymisen jälkeen tekojärven pinta olisi 103,60-104,20
(kuvat 10 ja 11).
Läntisen kosteikon itäpuolen kiinteistö 791-412-22-9, NURMELA:
Suunnitellut toimenpiteet eivät vaikuta kiinteistön kuivatustilanteeseen, koska
Majankanavaan suunniteltu pato on siihen nähden valuma-alueen yläpuolella
(eteläpuolella). Siten kiinteistön kohdalla kanavassa olevan vedenpinnan taso
vaihtelee nykyiseen tapaan Kortteisen tekojärven pinnan korkeuden muutosten
mukana.
Itäinen kosteikko: suunnitellut toimenpiteet eivät vaikuta naapurikiinteistöjen
kuivatustilanteeseen.

Kuva 9. Vanhanmajan läntisen kosteikon 1. kaaviopiirros. Maanomistaja A. Haataja piirsi 1. luonnoksen
kosteikosta suunnittelun tueksi. Tämän perusteella J. Siekkinen piirsi toimenpidekuvan, joka on kuvassa 11.
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Kiviverhoiltu pohjapato, jossa
raakapuusta tehty tiivisteseinä.
Tiivisteseinässä aukko, jossa irroitettavat
settilankut vedenpinnan säätelyyn

TEKOJÄRVEN VEDENPINNAN NYKYISET
SÄÄNNÖSTELYRAJAT 102,00 – 104,00.
TEKOJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN PÄÄTTYMISEN
JÄLKEEN : alavesi 103,60 - keskivesi 103,87 ylävesi 104,20

PATOPENKEREEN
PINTA:104,70

Uusi reunapenger turpeesta:
pituus 150 m, leveys päältä 4 m,
alta 7 m, luiskat kaltevuuteen 1:2

KOSTEIKON VEDENPINTA: alavesi 103,80 keskivesi 103,87 - ylävesi 104,00
Keinosaari suon pintaturpeesta
Keinosaaren kaivualue
(vaalean sininen)
Kosteikon tyhjennys:
rumpuputki ( 200 mm x 8 m),
irrotettava kansi kosteikon
puolella

Lehtipensaikon raivaus
kaivuumaiden läjitys
(turvetta)
Uutta avovesialuetta suon
pinnassa olevaa turvetta
kaivamalla (vaalean sininen)
Telkänpönttö

TIIVISTESEINÄN AUKON HARJA:
103,60 - nostettavissa
settilankuilla tasoon 104,00

Kaivumaakatkoja

Majankanavan vedenpinnan
nostoon kiviverhoiltu
pohjapato, jossa raakapuusta
tehty tiivisteseinä.
Tiivisteseinässä aukko, jossa
irroitettavat settilankut
vedenpinnan säätelyyn

Pienpetoloukku
Kumpare pienpetopyyntiin
tarkoitetulle keinoluolalle. Tarvittava
maa-aines saadaan pohjoispuolelta
avovesialueen laajennuksesta
Riistapelto (vihreä)

Syvännealue (tumman
sininen) kiintoaineen
keräykseen. Tyhjennettävissä
kaivinkoneella

Veden ohjaus kosteikolle:
teräksinen kierresaumattu,
rumpuputki (400 mm x 8 m)

PELLON PINTA
naapurikiinteistön
puolella: 104,40 - 104,50

Kuva 10. Vanhanmajan läntisen kosteikon perustamisen toimenpiteet. Kosteikon merkittävimmät
toimenpiteet ovat avovesialueiden lisääminen, patopenkereen rakentaminen ja patolaitteiden asennus.
Korkolukemat ovat mmpy. Piirrokset J. Siekkinen, väärävärikuva © Maanmittauslaitos, lupanro 326/MML/11.
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PATOPENKEREEN PINTA:104,70

KOSTEIKON VEDENPINTA:
103,80 – 104,00

TEKOJÄRVEN VEDENPINNAN NYKYISET SÄÄNNÖSTELYRAJAT 102,00 – 104,00.
TEKOJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN : alavesi 103,60 - keskivesi 103,87 - ylävesi 104,20
KOSTEIKON VEDENPINTA:
104,00 – 104,20

Itäpuoleisen kosteikon vedenpinnan nostoon kiviverhoiltu
pohjapato, jossa raakapuusta tehty tiivisteseinä. Tiivisteseinässä
aukko, jossa irroitettavat settilankut vedenpinnan säätelyyn 0-+20
cm:llä portaittain. Samanlaiset pohjapadot myös kahdessa
läntisessä kosteikossa.
PATOPENKEREEN PINTA tällä
osakosteikolla:104,90

Traktorilla ajettava
teräksinen ajosiltakehikko lankkukannella kosteikon
penkereelle huoltotöitä
varten

KOSTEIKON VEDENPINTA:
104,20 – 104,40

Kosteikon tyhjennys: joustava
rumpuputki ( 100 mm x 10 m),
kosteikon puoleinen pää
nostetaan ylös paalun varaan
pintaturpeen läjitys 5-7 m
leveäksi, matalaksi penkereeksi

Reunapenger turpeesta: pituus 1 300 m,
leveys päältä 3-4 m, luiskat kaltevuuteen 1:2
Rantariistapelto turpeesta
kasatulla alueella, hoito traktorilla
Pienpetoloukku
Telkänpönttö

Kuva 11. Vanhanmajan itäisen kosteikon perustamisen toimenpiteet. Kosteikon merkittävimmät toimenpiteet ovat avovesialueiden lisääminen, patopenkereen
rakentaminen ja patolaitteiden asennus. Korkolukemat ovat mmpy. Piirrokset J. Siekkinen, väärävärikuva © Maanmittauslaitos, lupanro 326/MML/11.
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Taulukko 1. Vanhanmajan läntisen kosteikon Majankanavaan asennettavan putkiviemärin ja
rakennettavan kiviverhoillun pohjapadon patoaukon mitoitus. Laskennassa on käytetty insinööri Jouko
Hämäläisen (Suomen metsäkeskus, Pohjois-Savo) Allasmitoitus-ohjelmaa.

Lähtötiedot:
Valuma-alue (järviä ei ole)
Keskiylivaluma
Keskiylivirtaama
Kerran 20. vuodessa tapahtuva
ylivirtaama

F
MHq
MHQ

300
165
495

ha
2
l/s/km
l/s

HQ20

891

l/s

PUTKIVIEMÄRIN MITOITUS
PUTKI TÄYNNÄ
Putken halkaisija (m)
Putken pituus (m)
Vesipintojen korkeusero (m) putken
päistä

d
L

0,4
8

H

0,1

Putken poikkipinta (m2)
Putken märkäpiiri (m)
Hydraulinen säde (m)
Vedenpintojen kaltevuus

A
p
R
I

0,126
1,257
0,100
0,013

Veden nopeus putkessa (m/s)

v

1,87

Virtaama putkessa (m3/s)
Virtaama putkessa (l/s)

Q
Q

0,234
234

Pohjapadolla nostetaan Majankanavan pintaa siten, että vettä voidaan ohjata läpimitaltaan 400 mm:llä
putkella kosteikolle mahdollisimman paljon. Suurin osa tulvavesistä menee kuitenkin pohjapadon kautta.
Edellä lasketun perusteella virtaama pohjapadolla = kokonaisvHq20 0,891 m3/s – putkiviemärin virtaama
0,234 m3/s = 0,657 m3/s (siirretään alla olevassa taulukossa kohtaan "VIRTAAMA, suunniteltu HQ20 (m3/s)"

KIVIVERHOILLUN POHJAPADON PATOAUKON MITOITUS
Purkautumiskerroin
Padon harjan vaakasuora pituus (m)
Luiskakaltevuus
Painekorkeus (m)
Alapuolinen luiskakaltevuus
Verhoilukivien halkaisija dtod (m)

u
b
1:
h
1:
d

0,53
2,5
1
0,27
3
0,15

Virtaama patometrille (m3/s*m)
Virtaama luiskien kohdalla (m3/s)
VIRTAAMA, laskettu (m3/s)

(h+d/6)
q
Q2
Q=

0,30
0,25
0,059
0,686

VIRTAAMA, suunniteltu HQ20 (m3/s)

Qsuunn

0,657

v max

0,83

Veden nopeus aukossa (m/s)
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Kuva 12. Vanhanmajan läntisen kosteikon Majankanavan pohjapato: Kuvan mukainen rakenne tehdään
vedenpinnan nostoon Majankanavassa. Irrotettavien settilankkujen avulla veden ohjautumista pohjoiseen
Majankanavaan voidaan lisätä ja siten vähentää veden nousua Majankanavan yläjuoksulla. Tiivisteseinä
asennetaan kiviverhoiltuun patopenkereeseen. Piirros J. Siekkinen/19.3.2012.

Taulukko 2. Vanhanmajan läntisen kosteikon Majankanavaan teho laskeutusaltaana. Laskennassa on
käytetty insinööri Jouko Hämäläisen (Suomen metsäkeskus, Pohjois-Savo) Allasmitoitus-ohjelmaa.
LASKEUTUSALTAAN MITOITUS
Valuma-alue
F
Keskiylivaluma
(MHq)
Suunnit. pintakuorma
vlsuunn
Keskiylivirtaama
MHQ
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
Viipymä
Tulovirtaus / allas-m2
Pinta-ala
tilavuus
lietetilavuus

300
160
1
480

ha
l/s/km2
m/h
(suositus 1 m/h, hieno hieta, # >0,02 mm)
l/s

b
A

30
300
0,4
0,3
2
10,0
27,2
9000

m
2
m

a

11,7

m

2484
3495

m3
3
m

vl

0,19

m/h

vv

4,11

cm/s

2,02
0,05
30,00
11,65
8,28

h
l/s
2
m /ha
m3/ha
3
m /ha

B
L
h
hliete
Lkalt. 1:

m
m
m
m

Suositus pituus / leveys 3:1 - 10:1

Suositus
Suositus 7 - 10 ( 3 - 7 )

2

Suositus max. 1 m/h, hieno hieta
Suositus max. 1 cm/s (<1 cm/s), (12cm/s **)
Suositus > 1 h ( >1 h ), (>1 h **)
Suositus 0,22 - 0,16 l/s
Suositus 2 - 5 m2/ha, (3-8 m2/ha **)
Suositus 2 - 5 m3/ha
Suositus 1 - 2 m3/ha, (2-5m3/ha **)
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4

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
Kaivinkoneessa tapahtuu öljyvuoto,
Kaivinkoneessa on öljyntorjunnan varalle imeytystarvikelaukku.
jolloin öljyä valuu Kortteisen tekojärveen.
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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.
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

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

Pienpetojen pyynti

Motivoida paikallisia
kosteikonhoitajia lisäämään
vierasperäisiin pienpetoihin
kohdistamaa pyyntipainetta
kosteikoilla ja niiden
lähiympäristöissä

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

Pesäpöntöt

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: Antero Haataja
(saalisverotus on suhteessa
kosteikon vesilintutuottoon)
Pesimispaikka
Laitetaan kosteikolle vähintään kolme telkänpönttöä.

Riistapelto

Ruokailualue

Vesilintumetsästys

Vastuutaho: Antero Haataja
Tehdään läntisen ja itäisen kosteikon eteläreunalle.
Vastuutaho: Antero Haataja
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VIESTINTÄ
Lomakkeella kuvataan toimenpidealueelle suunniteltu viestintä.

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

7

Ajankohta
Toimenpiteiden jälkeen kosteikolle. Taulun sijainti
sovitaan maanomistajien kanssa.
Noin 1 vk ennen toimenpiteiden aloitusta
Noin 1 vk ennen toimenpiteiden aloitusta
Läntisen kosteikon kaakkoispuolella olevan
kiinteistön omistaja

kyllä

ei

kyllä
kyllä

ei
ei

kyllä

ei

kyllä

ei

Noin 1 vk ennen toimenpiteiden aloitusta

kyllä

ei

Maanomistaja informoi paikallisia metsästäjiä

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

Kosteikkohanke: LÄNTINEN KOSTEIKKO, Siikalatva, pinta-ala 2,5 ha
Kustannusarvion laadinta: Juha Siekkinen, 19.3.2012

LÄNTINEN KOSTEIKKO, PINTA-ALA 2,5 HA
YKSIKKÖ MÄÄRÄ

KUSTANNUKSET
(sis. alv
23%)

SUUNNITTELU JA TOTEUTUKSEN VALVONTA
Suunnitteluun liittyvät maastokäynnit (vaaitus, maastosuunnittelu: J. Siekkinen)

htp

1

Toimenpidesuunnitelman laadinta (J. Siekkinen)

htp

2

500 €

Toteutus: työmaaohjaus ja maastokäynnit (J. Siekkinen)

htp

2

500 €

Yhteensä

250 €

1 250 €

KONETYÖT
Kaivinkoneen työtuntihinta: rivillä tuntihinta, alv 23 % ja yhteensä

65

15

80 €

Koneen siirtokulut (2 euroa lavetilla/km)

km

50

75 €

Patopenkereen rakennus: pit. 150 m, kork. 1,3 m, lev, päältä 4 m, työteho 15 m/t
Vanhojen plutaikkojen avovesipinta-alan lisääminen, keinosaarten teko ja kaivuumaiden
maisemointi
Majankanavan kiviverhoillun pohjapadon (veden tulo) rakentaminen ja tiivis teseinän
asennus
Kosteikon kiviverhoillun pohjapadon (veden lähtö) rakentaminen ja tiivistes einän asennus

tunti

10

800 €

tunti

7

560 €

tunti

3

240 €

tunti

2

160 €

Kosteikon tuloputken (halk. 400 mm) ja tyhjennysputken (halk. 200 mm) asennus

tunti

1,5

120 €

Riistapellon perustamistyöt, keinoluolakumpareen perustaminen

tunti

1

Yhteensä

PATOLAITTEET JA -MATERIAALIT (sis. alv 23 %): LÄNTINEN KOSTEIKKO
Majankanavan pohjapadon tiivisteseinän (leveys 5 m) pystyponttilankut: 2,5 cm x 10 cm x
150 cm, yht. 65 m. Hinta 2,5 €/m
Majankanavan pohjapadon tiivisteseinän solkilankut (5 cm x 10 cm, yht. 11,5 m) ja
settilankut (5 x 10 cm x 4 m, 4 kpl, yht. 16 m). Hinta 2,5 €/m
Kosteikon pohjapadon tiivistes einän (leveys 3,5 m) pystyponttilankut: 2,5 cm x 10 cm x 150
cm, yht. 50 m. Hinta 2,5 €/m
Kosteikon pohjapadon tiivistes einän solkilankut (5 cm x 10 cm, yht. 8 m) ja settilankut (5 x
10 cm x 3 m, 4 kpl, yht. 12 m). Hinta 2,5 €/m
Majankanavan ja kosteikon pohjapatojen kivilouheverhoilu: 25 m2 x 0,3 m kerrospaksuus =
8 m 3. Hinta 5 €/m3
Läntisen kosteikon tuloveden ohjaus Majankanavasta: teräksinen kierresaumattu
rumpuputki 400 mm x 8 m. Hinta 400 €/putki
Läntisen kosteikon tyhjennys: rumpuputki 200/173 mm x 8 m, SN8 ilman jatkoholkkia.
Hinta 150 €/putki
Suodatinkangas pohjapatoihin, yht. 5 x 10 m = 50 m2, 50 €, muut tarvikkeet 30 €

80 €
2 034 €

metriä

65

163 €

metriä

27,5

69 €

metriä

45

113 €

metriä

20

50 €

m3

8

40 €

kpl

400 €

kpl

150 €
80 €

Yhteensä

1 064 €

MAANOMISTAJAN TALKOOTYÖN OSUUS (10 €/t)
Puuston hakkuu ja kuljetus kosteikolta metsurityönä

tuntia

10

100 €

Työmaaohjaukseen osallistuminen (J. Siekkisen ohella)

tuntia

10

100 €

Talkootyö tiivisteseinien rakent. ja patolaitteiden asentamisen avustamis essa

tuntia

20

200 €

Yhteensä
1. HANKKEEN KOKONAISKUSTANNUKSET

400 €
4 748 €

- Suunnittelu, toteutuksen valvonta, konetyöt, materiaalit ja talkootyö
2. KONETYÖT, PATOLAITTEET JA -MATERIAALIT, JOSTA
a) SUOMEN RIISTAKESKUKSEN OSUUS: 0 %
b) MAANOMISTAJAN OSUUS: 100 %
3. MAANOMISTAJAN TALKOOTYÖN OSUUS

3 098 €
0€
3 098 €
400 €
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Taulukko 4. Vanhanmajan kosteikkojen suunniteltujen toimenpiteiden kustannusarvio.
Kotiseutukosteikko Life+
Fantsintie 13 - 14
00890 Helsinki

Kosteikkohanke: ITÄINEN KOSTEIKKO, Siikalatva, pinta-ala 4,0 ha
Kustannusarvion laadinta: Juha Siekkinen, 19.3.2012

ITÄINEN KOSTEIKKO, PINTA-ALA 4,0 HA
YKSIKKÖ MÄÄRÄ

KUSTANNUKSET
(sis. alv
23%)

SUUNNITTELU JA TOTEUTUKSEN VALVONTA
Suunnitteluun liittyvät maastokäynnit (vaaitus, maastosuunnittelu: J. Siekkinen)

htp

2

500 €

Toimenpidesuunnitelman laadinta (J. Siekkinen)

htp

2

500 €

Toteutus: työmaaohjaus ja maastokäynnit (J. Siekkinen)

htp

3

Yhteensä

750 €
1 750 €

KONETYÖT
Kaivinkoneen työtuntihinta: rivillä tuntihinta, alv 23 % ja yhteensä

65

15

Koneen siirtokulut (2 euroa lavetilla/km)

km

50

75 €

Patopenkereen rakennus: pit. 1250 m, kork. 1,3 m, lev, päältä 4 m, työteho 20 m/t

tunti

65

5 197 €

Patopenkereen maisemointityöt kesällä: pit 1250 m, työteho 100 m/t
Avovesialueen lisääminen pintaturvetta poistamalla eteläreunan kanavan varrella (750 m
pitkä kanava patopenkereen eteläpuolella), työteho 75 m/t
3 kiviverhoillun pohjapadon rakentaminen ja tiivisteseinien asennus

tunti

13

975 €

tunti

10

800 €

tunti

8

640 €

Kosteikon 3 tyhjennysputken (halk. 100 mm) asennus

tunti

2

160 €

Riistapellon perustamistyöt

tunti

1

Yhteensä

PATOLAITTEET JA -MATERIAALIT (sis. alv 23 %): LÄNTINEN KOSTEIKKO
3 pohjapadon tiivistes einän (leveys 3 m) pystyponttilankut: 2,5 cm x 10 cm x 150 cm, yht.
140 m. Hinta 2,5 €/m
3 pohjapadon tiivistes einän solkilankut (5 cm x 10 cm, yht. 21 m) ja s ettilankut (5 x 10 cm x
2,5 m, 12 kpl, yht. 30 m). Hinta 2,5 €/m
3 pohjapadon kivilouheverhoilu: 20 m2 x 0,3 m kerrospaksuus = 6 m3. Hinta 5 €/m3

80 €

80 €
7 926 €

metriä

140

504 €

metriä

51

184 €

m3

6

30 €

3 kosteikon tyhjennys: SV 110/98 SN8 sadevesiputki, yht. 30 m. Hinta 3 €/m

m

30

90 €

Suodatinkangas pohjapatoihin, yht. 5 x 15 m = 45 m2. Hinta 1 €/m2

m2

45

Ruuvit (ruostumaton teräs) ja muut tarvikkeet

45 €
50 €

Yhteensä

903 €

MAANOMISTAJAN TALKOOTYÖN OSUUS (10 €/t)
Työmaaohjaukseen osallistuminen (J. Siekkisen ohella)

tuntia

10

100 €

Talkootyö patolaitteiden rakentamisen avustamises sa

tuntia

10

100 €

Tiivisteseinien rakennus

tuntia

16

Yhteensä
1. HANKKEEN KOKONAISKUSTANNUKSET

160 €
360 €
10 938 €

- Suunnittelu, toteutuksen valvonta, konetyöt, materiaalit ja talkootyö
2. KONETYÖT, PATOLAITTEET JA -MATERIAALIT, JOSTA

8 828 €

a) SUOMEN RIISTAKESKUKSEN OSUUS = KONETYÖT

7 926 €

b) MAANOMISTAJAN OSUUS = PATOLAITTEET JA -MATERIAALIT
3. MAANOMISTAJAN TALKOOTYÖN OSUUS

903 €
360 €
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