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Hankkeen yleiskuvaus
Lomakkeella selvitetään hankkeen yleistiedot, tavoitteet, osallistaminen ja suunnitteluprosessi

Kosteikon nimi

Tursonneva

Pinta-ala

7,0 ha

Maakunta
Etelä-Pohjanmaa
Kunta
Isokyrö
Suomen
Pohjanmaa
riistakeskuksen alue
Kosteikko kuuluu Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life+ − hankkeen
kyllä
ei
vesilintu- ja kosteikkoelinympäristöjen hoidon mallikohteiden verkostoon
Keskipisteen
N: 699 6000
Koordinaattijärjestelmä ETRS-TM35FIN-koordinaatisto
koordinaatit
E: 262 400
Toimenpiteiden
Lisätä erityisesti vesilinnuille soveltuvaa poikue-elinympäristöä sekä
tavoitteet (enintään
ravinnonhankint a- 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
Kiinteistöt
Kosteikko on kahden kiinteistön alueella, joiden haltija on Isonkyrön kunta (kuva 2)
Maanomistajilta tai heidän edustajilta on saatu
Suostumukset ovat
suostumukset kosteikon toteuttamiseksi tämän
kyllä
ei
kyllä
ei
liitteenä
toimenpidesuunnitelman mukaisesti
Alueen omistaja/omistajien
Tekninen johtaja Juha Försti, Isonkyrön kunta
yhteyshenkilö
Kosteikkohankkeen toteuttaja
Tuuralan metsästysseura (Isokyrö), Martti Huhtamäki, Seinäjoki
(vastuu- ja yhteyshenkilö)
Suunnitelman laatija
Juha Siekkinen (Suomen riistakeskus, Oulu)
Suunnitteluun osallistuneet
M. Huhtamäki ja Simo Perkiö (Tuuralan metsästysseura) sekä
riistanhoidonneuvoja Juha Heikkilä (Suomen riistakeskus, Pohjanmaa)
Rahoitusvastuu(t)
Suomen riistakeskus: Kotiseutukosteikko Life – hanke
Työmaan työnjohtaja
Maanomistajien ja paikallisten
osallistaminen

J. Siekkinen (patorakennelmat) ja M. Huhtamäki (puuston poisto)
Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeessa tuetaan
yksityismaanomistajien aloitteesta käynnistyviä kosteikkohankkeita, mikä
edellyttää paikallislähtöistä ja osallistavan suunnittelun periaatteita
kunnioittavaa lähestymistapaa.
Kosteikon kunnostamisen ehdotuksen teki Martti Huhtamäki Tuuralan
metsästysseurasta Isostakyröstä. Esiselvitysvaiheen jälkeen J. Heikkilä ja
J. Siekkinen pitivät alustavan suunnittelupalaverin maastossa 9.5.2011.
Tällöin käytiin läpi kosteikon kunnostamisen lähtökohtia ja alustavia
toimenpiteitä. J. Siekkinen teki veden ohjauksen selvitykseen liittyviä
vaaitusmittauksia 10.5.2011
Myöhemmin J. Siekkinen keskusteli M. Huhtamäen ja J. Heikkilän kanssa
kosteikon kunnostamisen toimenpiteistä, vedenpinnan tavoitekorkeudesta,
veden ohjauksesta kosteikolle ja sieltä pois sekä puuston poistosta.
J. Heikkilä ja M. Huhtamäki kävivät suunnittelemassa puuston poistoa
maastossa 12.1.2012.
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Kosteikkohankkeen toteutuksesta vastaava osapuoli, Tuuralan
metsästysseuran yhteyshenkilönä toiminut M. Huhtamäki sai
tarkasteltavaksi suunnitelman luonnoksen 20.1.2012.
30.3.2012: Suunnitelmasta saatiin Etelä-Pohjanmaan ELY-k esk uksen
lausunto, jok a oli päivätty 8.2.2012. E-P ELY:n k annanotot on merkitty
tähän toimenpidesuunnitelmaan punaisella tek stillä ja vastineek si J.
Siek k isen suunnitelmaan esittämät toimenpiteiden muutok set sinisellä
tek stillä. Muut muutokset on merkitty vihreällä tek stillä.
Kosteikon maanomistajat ovat olleet tietoisia hankkeesta ja edistäneet
omalta osaltaan hankkeen toteuttamista koko suunnitteluprosessin ajan.
Kosteikon toteuttajatahon toiveet on huomioitu toimenpidesuunnitelmaa
laadittaessa.
Vastuut mahdollisista haitoista Suomen riistakeskus vastaa kosteikkosuunnitelman ja rakentamisen
ja patorakenteista
aiheuttamista mahdollisista haitoista ja vahingoista. 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.
Muutos vastuista (30.3.2012/J. Siekkinen):
Isonkyrön kunnan toivomuksesta (kunnanjohtaja Eino Toivola, sähköpostiviesti 15.2.2012) vastuu kosteikon patorakenteiden ylläpidosta ja alueen
hoidosta siirtyy Tuuralan metsästysseuralle kosteikon rakennusvaiheen
päätteeksi pidettävässä loppukatselmuksessa.
Vastuu vettymishaitoista tai
Suomen riistakeskus ei korvaa toimenpidesuunnitelman mukaisesta
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
Lisätietoja
Kosteikko on ollut Isonkyrön kunnan lammikkopuhdistamona noin vuosina 1974–1985.
Lisäys E-P ELY:n 8.2.2012 antamassa lausunnossa:
Isonkyrön k unnan vanhan lammik k opuhdistamon lak k auttamiselle ei ole asetettu erityisiä seuranta- eik ä
hoitovelvoitteita.
Suunnitelman kartat,
piirustukset ja taulukot
Yleissijaintikartta
Suunnittelualueen kiinteistöt
Valuma-alue peruskartalla
Ilmakuva/väärävärikuva

Laadittu

Lisätieto
kuva 1
kuva 2
kuva 3

Kosteikon topografia
Kosteikolla tehtävät toimenpiteet
Kosteikon veden syvyysluokat

kuva 11
selostettu kappaleessa 3, kohdassa ”Vesialueiden pintaalat ja syvyydet”

Patopenkereiden rakenne
Patolaitteiden mitoitus
Patolaitteen rakenne

selostettu kappaleessa 3, kohdassa ”Patolaitteet ja
patopenkereet”
kuva 12

Kosteikon poikittaisleikkaus
Kosteikon pitkittäisleikkaus
Toimenpiteiden kustannusarvio

taulukko 1
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Kuva 1. Isonkyrön Tursonnevan kosteikon sijainti. Pohjakartat © Maanmittauslaitos, lupanro 326/MML/11.

Tila 152-413-1-150, LARVALA:
Ismo Niemi

Tila 152-411-1-109, ANTTILA:
Isonkyrön kunta
Tila 152-413-1-111, PEKKALA:
Isonkyrön kunta

Tila 152-411-4-140, OROLA:
Kirsti Huhtamäki

Tila 152-413-7-49, KOTIRANTA:
Kirsti Huhtamäki
Tila 152-413-1-112, PELTONIEMI:
Kaisa ja Tapani Pakkala
Tila 152-413-1-20, NEVARANTA:
Kirsti Huhtamäki
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Kuva 2. Tursonnevan alueen kiinteistötiedot. Suunnittelussa oleva alue on rajattu k eltaisella viivalla ja sen
k iinteistön omistajana on Isonkyrön k unta. Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 326/MML/11.

Kuva
3.
Tursonnevan
alueen
ortoilmakuvat.
Suunnittelualueena oleva k osteik k o on rajattu k eltaisella
viivalla. Life-hank k een toimenpiteet k esk ittyvät allasalueiden
vesitalouden säätelyyn. Isonkyrön k unta ja Tuuralan
metsästysseura sopivat k esk enään penk ereiden puuston
poistosta. Molemmissa k uvissa k iinteistörajat ovat punaisella
viivalla. Oik ealla alhalla olevassa vääräväri-k uvassa vedet
ovat sinisellä värillä. Kuvausvuosi on 2010 Pohjakartta ©
Maanmittauslaitos, lupanro 326/MML/11.
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Alueen nykytila

Lomakkeella kuvataan suunnittelualue ja kosteikon perustamista tai kunnostamista rajoittavat
ympäristöarvot. Tarkoituksena on osoittaa, missä kunnostus- ja hoitotoimenpiteet ovat perusteltuja.
Alueen yleiskuvaus
Lisätiedot
Korkeus merenpinnasta
Valuma-alueen laajuus

Kohteen vaaitus

n. 20 mmpy

kuva 2 (korkeuskäyrä ja sen arvo)
Kosteikkoa kiertää reunapenger, mikä estää
ulkopuolelta tulevat valumavedet. Vesitaloutta
ylläpitävät lumien sulamisvedet ja sadevesi.
Vaaituksessa on selvitetty vain voidaanko vettä
ohjata kosteikolle sen koilliskulmasta.
Mittaukset: J. Siekkinen, 10.5.2011.

ei ole vaaitettu
vaaituskojeella
tasolaserilla
GPS-mittauksella
Suunnittelualueena oleva kosteikko on Tursonnevan suoalueella. Kosteikon länsi-, pohjois- ja luoteispuolella on laaja rämealue, joka on ojitettu kokonaan. Ojitusalue on runsaspuustoista turvemaata, jonka
ojat ovat vielä suhteellisen hyvässä kunnossa. Etelä- ja itäpuolella on avoimia peltoalueita, joita viljellään.

Tursonnevan kosteikko on käytöstä poistunut Isonkyrön kunnan lammikkopuhdistamo. Se kaivettiin v. 1969
tai 1970 (M. Huhtamäki, puh. keskustelu 10.1.2012). Sorsat alkoivat käydä altailla heti kaivuun jälkeen
altaiden täytyttyä vedellä. Allasalue otettiin käyttöön n 4–5 v kuluttua kaivamisesta ja siihen alettiin
pumpata Isonkyrön keskustaajaman jätevettä. Vesi virtasi hitaasti altaalta toiselle, pohjoisesta etelään.
Altaiden keskiveden syvyys oli tuolloin n. 1 m. Vesi poistui puhdistamolta eteläisimmän altaan
länsireunasta putken kautta patopenkereen läpi avo-ojaan ja edelleen Kyrönjokeen. Purkuoja oli n. 1,5 km
pitkä ja pysyi sulana kovillakin pakkasilla. Purkuojassa ei kasvanut kasveja (M. Huhtamäki, puh. keskustelu
10.1.2012). Jätevesien johtaminen altaille lopetettiin n. v. 1985 (M. Huhtamäki, sähköposti 20.1.2012).
Kosteikko on keinotekoinen, sillä se on kaivettu ja kaivuumaat on kasattu penkereiksi kosteikon ympärille ja
altaiden väliin. Kosteikko on reunapenkereet mukaan luettuna 250 m x 320 m kokoinen, nelikulmion
muotoinen alue. Kosteikolla on 9 kpl 20–25 m x 230 m kokoisia altaita, jotka ovat yhteydessä toisiinsa
altaan länsi- tai itäpäässä olevan matalan maakannaksen kautta. Vesi virtaa pohjoisilta altailta etelään.
Kosteikon ympärille on rakennettu isot penkereet ja niiden ulkopuolelle on kaivettu ojat joka puolelle. Ne
estävät ulkopuolen pintavesien ja lumen sulamisvesien pääsyn kosteikolle. Reunapenkereellä on 5 m
leveä, traktorilla ajettava tieura (kuva 6). Reunapenkereen puusto on lähinnä koivua ja pajua ja sijaitsee
penkereen reunaluiskissa. Altaiden välissä on välipenkereet, jotka on kasattu altaiden kaivuumaista. Ne
ovat yleensä 1–2 m korkeita ja 10–20 m leveitä ja hyvin puustoisia (kuvat 5 ja 7–10). Puusto on koivua ja
jossain määrin pajua. Kaikki kosteikon penkereet ovat edelleen hyvässä kunnossa.
Kolme pohjoisinta allasta ovat melko samassa tasossa. Muut altaat ovat vähitellen alemmalla tasolla ja
eteläisin allas selvästi alempana kuin sen pohjoispuolella oleva. Vesitilannetta kuvaa alkukesällä kuvatut
ortoilmakuvat (kuva 3) ja valokuvat 5–10. Kesän aikana altaat kuivuvat, koska vesi virtaa maa-kannasten
kautta altaasta toiseen. Tällöin altaiden pinta-alasta voi olla avovesipintaa enää n. 15–50 % ja syvyys
yleensä alle 50 cm ja korkeintaan n. 100 cm. Altaiden kuivuminen on kosteikon suurin ongelma, koska se
vähentää merkittävästi puolisukeltaja-sorsille sopivien ruokailu- ja levähdysalueiden pinta-alaa. Kuivien ja
kuivuvien altaiden pintaa peittää pääasiassa rahkasammalkasvustot ja jossain määrin sara- ja
osmankäämikasvustot.
Kosteikon metsästysoikeus on vuokrattu Tuuralan metsästysseuralle.
Erityisarvot, jotka voivat vaikuttaa kostei- Lisätiedot tai tietolähde
kon perustamiseen tai kunnostamiseen
Uhanalaisten lajien
kyllä
ei Hertta-eliötietokannassa on 10 km2:n tarkkuudella suikeahavaintoja alle 100 m:n tai
noidanlukon (Botrychium lanceolatum, vaarantunut VU)
suuren petolinnun pesä
havainto v:lta 1917. Kasvupaikka: nurmikko viljelysmailla.
alle 500 m:n etäisyydellä
Lähde: sähköpostiviesti 11.1.2012, projektisuunnittelija
Anna-Maria Koivisto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.
EU:n direktiivilajeja
kyllä
ei Lähde: sähköpostiviesti 11.1.2012, projektisuunnittelija
Anna-Maria Koivisto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.
Suojelualue alle 200 m
kyllä
ei Lähde: Paikkatietoikkuna.fi-verkkosivusto 19.1.2012
etäisyydellä
Metsälain erityisen tärkeät
kyllä
ei
elinympäristöt
Virkistyskäyttöä tai
kyllä
ei
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-rakenteita
Erityisiä maisema-arvoja
Muinaisjäännöksiä alle 100
m:n etäisyydellä
Pohjavesialue
Muita erityispiirteitä
Tärkeimmät luontoarvot
Kasvillisuus ja kasvisto
Linnusto

kyllä
kyllä

ei
ei

kyllä
kyllä

ei
ei

Luontokartoitus
tehty
kyllä
ei
kyllä
ei

Lähde: Paikkatietoikkuna.fi-verkkosivusto 19.1.2012
Lähde: Paikkatietoikkuna.fi-verkkosivusto 19.1.2012
Alue on entinen Isonkyrön kunnan jätevesipuhdistamo
(lammikkopuhdistamo), jonka käyttö loppui n. v. 1985
Huomionarvoinen lajisto ja muut keskeiset ominaispiirteet
sekä luontokartoituksen tekijä(t)
Kosteikolla tehdään Kotiseutukosteikko Life – hankkeeseen
kuuluva vesilintuseuranta. Se tehdään Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen vesilintujen pistelaskentaohjeiden
mukaan, lisäksi loppukesällä tehdään erillinen laskenta.
14.7.2011 poikuelaskenta: heinäsorsa 5 poikuetta, yht. 23
poikasta, lisäksi 2 yksilöä, tavi 3 poikuetta, yht. 4 poikasta,
lisäksi 8 yksilöä, telkkä 8 poikasta kolmessa eri paikassa.
17.8.2011 loppukesän laskenta: heinäsorsa 19, tavi 24 yks.
Syksyn 2011 metsästyssaalis oli 98 sorsaa.
Aikoinaan kosteikolla on tavattu metsähanhi ja nokikana
(Martti Huhtamäki, puh. keskustelu 10.1.2012).

Muu eläimistö

Lisätiedot

kyllä

ei

Laskennat v. 2011: M. Huhtamäki
Kosteikolla on ollut säännöllisesti minkkejä ja supikoiria

Tiedot: Martti Huhtamäki (puh. keskustelu 10.1.2012)
Sorsia on houkuteltu syksyisin eteläisimmällä altaalla olleella viljaruokinnalla
ainakin vv. 2009–2011. Sorsia on ollut kosteikolla aina siihen saakka, kunnes
ne lähtevät syysmuutolle (M. Huhtamäki, puh. keskustelu 10.1.2012).

kuva 5: länteen-luoteeseen ja
kuva 6: etelään-lounaaseen

kuva 7: länteen-luoteeseen

kuva 8: länteen-pohjoiseen
kuva 9: länteen-koilliseen

Kuva 4. Valokuvauspaikat. Kuvien
5-10 k uvauspaikat on nuolenkärjen
k ohdalla. Kuvaussuunnissa ensin
mainittu ilmansuunta on valok uvissa
vasen reuna. Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 326/MML/11.
kuva 10: länteen-pohjoiseen
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Kuva 5. Puustoinen ja kuiva pohjoinen allas. Vesi on virrannut pois k uvan vasemmassa laidassa olevan maakannaksen k autta (puukopin k ohdalla). Altaan vesitalous
on pelkästään sen sulamisvesien ja sadeveden varassa, joten pohjapadosta huolimatta avovesipinnan säilyminen läpi k esän on epävarmaa. Kuva: J. Siek k inen/9.5.2011.

Kuva 6. Puustoiset reunapenkereet. Reunapenk ereiden k esk iosassa on avoin ura, mutta reunaluisk oissa on runsaasti nuorta lehtipuuta. Kuva: J. Siek k inen/9.5.2011.
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Kuva 7. Vesilintujen kannalta huono elinympäristö. Vesi on päässyt virtaamaan pois altaasta matalan maakannaksen k autta ja allas on päässyt k uivumaan, vaik k a
tulvahuipusta on vain vähän aik aa (ks. myös ilmak uva). Altaan vesipinnan tavoitetaso on n. 50 cm k ork eampi k uin k uvan tilanteessa. Kuva: J. Siek k inen/9.5.2011.

Kuva 8. Välipenkereen koivikkoa ja altaan vesitilanne. Oik ealla 4. allas pohjoisesta luk ien. Kuvauspäivänä 9.5.2011 altaassa on k uivunutta matalaa rantaa penk an ja
avovesialueen välissä. Jo 40 cm:n vedennostolla ranta tulisi vesilintujen ruokailuympäristök si. Penk ereen puista k annattaisi poistaa vähintään 85 %, jolloin avoimuus
lisääntyisi ja altaiden välille tulisi parempi näköyhteys. Lisäk si penkereeseen voisi tehdä uuden maakannaksen sen k esk ivaiheille. Kuva: J. Siek k inen/9.5.2011.
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Kuva 9. Veden vähyys heikentää koko kosteikon arvoa. Kuvassa eteläisimmän altaan itäpuolisk o on k uivunut ja altaan k esk ivaiheilla oleva lehtipusik k o k atk aisee
näkymän altaalla. Noin 50 cm:n vedennosto ja puuston raivaus tek isi tästäk in erinomaisen ympäristön puolisukeltajasorsille. Pohjoiseen päin suuntautuva penger (kuvassa
oik ealla) on puustoinen, vaik k a sitä on raivattu jonk in verran. Ulkoluisk an raivaus ja pienten puuryhmien jättö parantaisi lähimaisemaa. Kuva: J. Siek k inen/9.5.2011.

Kuva 10. Eteläisimmällä altaalla suurin avovesialue Eteläisimmän altaan länsipuolisk o on syvempi k uin itäpuolisk o, joten avovesialue on laaja. Kuvassa vastarannan
vesialueella on laajahk o osmankäämik asvusto. Jos vedenpinta lask ee, uhk ana on, että sen k asvustot laajenevat ja vähitellen allas umpeutuu. Kuva: J. Siek k inen/9.5.2011.
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Toimenpidealueet ja toimenpiteet
Lomakkeella kuvataan toimenpidealueet ja niillä tehtävät toimenpiteet riittävän yksityiskohtaisesti
KOSTEIKON PERUSTAMINEN

Kosteikko
perustetaan

Toimenpide
Puuston poisto

TIIVISTELMÄ TÄRKEIMMISTÄ TOIMENPITEISTÄ

patoamalla

 Eteläisimpään (alimpaan) altaaseen laitetaan vedenkorkeuden
säätelylaite ja tyhjennysputki altaan tyhjentämistä varten.
kaivamalla
 Muut 8 allasta: rakennetaan jokaiseen pohjapato veden
korkeuden säätelyyn ja pohjapadon yhteyteen putki altaan
tyhjentämistä varten
 Reunapenkereiden ja altaiden välipenkereiden puustoa
vähennetään voimakkaasti (Tuuralan metsästysseura vastaa)
Toimenpiteen tavoite ja yksityiskohtainen kuvaus
Tavoite: Penkereiltä poistetaan runsaasti puustoa, mikä parantaa patoturvallisuutta,
ja lähimaisemaa sekä helpottaa penkereiden hoitotöitä. Vesilinnut hyötyvät
avoimuuden lisäämisestä, sillä nykyinen yli 10 m korkea puusto kapeiden altaiden
välissä vähentää altaiden houkuttelevuutta vesilinnuille ja lisää petoriskiä.
Koko alueen puustosta poistetaan vähintään 85 %. Kosteikkoa kiertävältä
reunapenkereeltä kaadetaan lähes kaikki puut pois pengerrystä kiertävään
reunaojaan saakka. Penkereille voidaan jättää lähinnä nuoria puita tai pieniä
puuryhmiä vaihtelevalle tiheydelle. Välipenkereiden puustoon tehdään avoimia
yhteyksiä vähintään kahden välipenkereelle samaan kohtaan, jolla muodostetaan
vesilinnuille parempia lentoreittejä.
E-P ELY:n 8.2.2012 lausunnon kannanotot toimenpiteisiin:
Altaiden penk ereillä k asvavan puuston turhan tehokas poisto voi johtaa ongelmiin
vedenlaadun k anssa. Puusto varjostaa altaita ja estää siten levän k asvua ja
umpeenkasvua. Kun puusto poistetaan pääsee auringonvalo suoraan veteen ja levät
pystyvät hyödyntämään ravinteita tehokk aasti ja saattavat lisääntyä haitallisessa
määrin. Puusto myös sitoo ravinteita.
Muutos toimenpiteisiin (30.3.2012/J. Siekkinen):
Puustoa poistetaan hieman vähemmän niiltä penkereiltä, jotka ovat lähellä
altaiden vedenpintaa. Sen sijaan se puusto, jonka tyvi on vähintään yhden metrin
korkeudella vedenpinnasta, ravinteita ja vettä ottavat juuret eivät juuri ulotu
vedenpintaan, joten niiden vaikutus ravinteiden vähentämiseen on vähäinen.
Altaiden vähäisellä kaivuulla ja pintakasvillisuuden poistolla voidaan lisätä jokaisen
altaan vesitilavuutta. Siten matalan veden aluetta olisi vähemmän ja vesi
todennäköisesti vähän viileämpää, mikä vastaavasti hidastaisi levien kasvua. Jos
umpeenkasvu aiheuttaa haittaa kosteikolle myöhemmin (esim. muutaman vuoden
kuluttua), asia voidaan hoitaa kuntoon kaivinkonetyönä tehtävällä pintakasvillisuuden
poistolla ja mahdollisesti pohjamaan kaivuulla.
Mikäli puuta poistetaan runsaasti, kantovesoista voimakkaasti kasvava uusi
puusukupolvi sitoo runsaasti ravinteita biomassaansa. Tämä edellyttää sitä, että
uuden puusukupolven ei anneta kasvaa ainakaan pääsääntöisesti muutamaa metriä
korkeammaksi, sillä se taas haittaa vesilintujen tulemista altaille. Kun kaadetut
pensaikot kasataan kuivalle maalle (penkereille) niiden hajoamisesta vapautuvat
ravinteet eivät päädy suoraan veteen. Nykyinen lehtipuusto tuottaa syksyisin
valtavasti lehtikariketta, josta epäilemättä merkittävä osa päätyy altaisiin tuottaen
lisää ravinteita. Puuston poistolla tätä ravinnevirta olisi mahdollista leikata.
Kaiken kaikkiaan runsas puuston poisto olisi tärkeää hyvän vesilintukosteikon
aikaansaamiseksi. Lisäksi jos puuta poistetaan reilusti, siitä kertyy huomattavasti
esim. polttopuuta. Puuston jatkuvan kasvatuksen –periaate penkereillä ylläpitää
toisaalta ravinteiden sitoutumista kasvavaan biomassaan ja toisaalta sen poistumista
kosteikolta, kun puustoa korjataan esim. polttopuuksi.
Puuston poistosta vastaa Tuuralan metsästysseura, joka sopii asiasta kiinteistön
omistajan, Isonkyrön kunnan kanssa.
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Patolaitteet ja
patopenkereet

Tavoite: Kerätä lumen sulamisvedet ja sadevedet altaille ja nostaa vedenpintaa
nykyisestä tasosta 40–70 cm altaasta riippuen. Toimenpiteillä estetään nykyisin
tapahtuva vedenpinnan aleneminen useilla kymmenillä cm:llä ja altaiden kuivuminen
laajoilta osilta kesän aikana, mikä on haitallista matalassa vedessä ja avovedessä
ruokaileville vesilinnuille ja muulle kosteikkolajistolle. Veden nostolla ja sen tason
vakiinnuttamisella luodaan uutta vesilintuympäristöä ja edistetään kosteikkokasvillisuuden säilymistä, mikä tehostaa ravinteiden sitoutumista etenkin kasvibiomassaan.
Patolaitteet tehdään sellaisiksi, että ne vaativat vain vähän huoltoa.
Veden ohjaus kosteikolle
Vettä ei voida ohjata kosteikolle suunnittelualueen ulkopuolelta, koska korkeusero
altaiden ja ulkopuolen ojitusalueen ojanpohjien välillä ei ole riittävä. Lisäksi kosteikon
vesiensuojelun teho säilyy parempana kun altaiden runsasravinteisiin vesiin ei
sekoiteta vähäravinteisempaa ojitusalueen vettä.
Veden nosto ja ohjaus altaalta toiselle
Lähtökohtia sopivan veden pinnan tasolle:
1) Altaissa pitää säilyä vettä läpi kesän, koska nykyisin tapahtuva altaiden
kuivuminen haittaa merkittävästi koko kosteikon ekosysteemiä
2) Puolisukeltajasorsien ruokailun optimaalinen vedensyvyys on 20–50 cm,
mikä sopii aikuisille yksilöille ja niiden eri-ikäisille poikasille
3) Vedenpinta jää vähintään n. 50 cm reunapenkereiden harjan alapuolelle
Edellä mainittujen perusteella on tavoitteena, että altaiden vedenpinta nostetaan 40–
70 cm nykytilanteeseen verrattuna altaasta riippuen. Pohjoisimmilla altailla vettä
nostetaan vähemmän kuin eteläisimmillä altailla, koska valuma on pienempi ja
reunapenkereet ovat lähempänä kosteikon pintaa.
Veden säätelyä varten jokaiseen välipenkereeseen tehdään matala pohjapato, jossa
on puinen tiivisteseinä ja kiviverhoillut luiskat (kuva 12). Pohjapadot tehdään
nykyisten matalien maakannasten kohdalle, jotka sijaitsevat vuorotellen länsi- tai
itäpäässä. Altaiden läpi kulkevat vesimäärät ovat vähäisiä ja virtaus hidasta, koska
altaiden vesitalous on riippuvainen lumien sulamisvesistä ja vesisateista eikä
ulkopuolelta ei tule valumavesiä. Kun vedenohjaus tehdään vuorotellen altaiden
päistä, sillä ylläpidetään edes jonkinlaista veden vaihtumista altailla.
Pohjapato tiivisteseinällä on edullinen ja vähäistä huoltoa vaativa patolaite. Kun
siihen asennetaan vedenkorkeuden säädöllä varustettu tiivisteseinä, altaan vedenkorkeus voidaan määrittää tarkasti. Vedenkorkeuden säätö tehdään irrotettavien
settilankkujen avulla, jotka voivat olla esim. ponttilankkua. Säätö voidaan tehdä
tasoilla 0 - +30 cm, jolloin jokaiselle altaalle saadaan sopiva vedensyvyys ja sitä voi
vaihdella saatujen kokemusten mukaan. Ylimpään settilankkuun voidaan tehdä pieni
kolo, josta vesi voi virrata vähäisen virtaaman aikana.
Pohjapadon etu- ja takaluiska verhoillaan läpimitaltaan 5–30 cm seulotulla kivellä.
Kiviverhouksen ja kivennäismaan väliin laitetaan suodatinkangas estämään maiden
sekoittuminen. Kiveämisellä estetään kivennäismaan eroosio ja yhdessä
kasvillisuuden leviämisen myötä pohjapadon alue näyttää luonnonmukaiselta.
Kiviverhouksen ja pohjapadon rakentamiseen tarvittava maa-aines otetaan vierestä
välipenkereestä. Pohjapadon yli ei saa ajaa esim. traktorilla sulan maan aikana,
vaan välipenkereen huoltotöihin voi ajaa penkereen toisesta päästä.
Jokaisen pohjapadon yhteyteen asennetaan läpimitaltaan 100 mm taipuisa
kaksikerrosrakenteinen tuplaputki (vahvuus SN8), jolla kosteikko voidaan tyhjentää
muutaman vuoden välein. Putken yläpää nostetaan vedenpinnan yläpuolelle ja
kiinnitetään tolppaan. Kun kosteikko halutaan tyhjentää, lasketaan putken pää alas
kosteikon pohjalle. Kun kosteikko pidetään kuivana kesän ajan, sen kasvillisuus
elpyy. Kun vesi nostetaan uudelleen tavoitekorkeuteen, ravintoresurssit ovat
kohentuneet ja allas tarjoaa jälleen uutta ravintoa kosteikkolajistolle.
Jokaiseen välipenkereeseen on suunniteltu ainakin yksi madallettu maakannas
pohjapadon lisäksi. Vesilinnut voivat räpylöidä sen kautta altaalta toiselle, se parantaa näkyvyyttä altaiden ja toimii samalla ns. katastrofikynnyksenä. Maakannaksen
pinnan taso on 20 cm korkeammalla kuin sen välipenkereen pohjapadon ylin
mahdollinen harjakorkeus. Madallettuun kohtaan ei laiteta patorakenteita. Kaivuutyö
tehdään, mikäli välipenkereen ja sen yläpuolella olevan altaan vedenpinta ovat
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lähellä toisiaan ja vähäisillä maansiirtotöillä saadaan maisemaan sopiva kohta.
Veden ohjaus kosteikolta pois
Eteläisimmän altaan länsipäässä on jo ennestään valmiina hyvässä kunnossa oleva,
läpimitaltaan 300 mm:n rumpuputki, josta vedet ovat poistuneet tähän asti
ulkopuolella olevaan avo-ojaan. Putken etupuolelle asennetaan virtaamapato eli ns.
puolimunkkikaivo (kuva 13), jolla voidaan säädellä altaan vesipintaa ja tyhjentää
allas. Patopenger on tällä kohdin melko korkea ja leveä, jolloin nykyistä
rumpuputkea käyttämällä pengertä ei tarvitse kaivaa auki.
Muutos toimenpiteisiin (30.3.2012/J. Siekkinen):
Altaita ei tyhjennetä ja vettä ei ohjata pois kosteikon ulkopuolelle, joten
altaiden tyhjennysputkia ja virtaamapatoa ei asenneta (poistettu kuva 13).

Patopenkereet
Kosteikkoa kiertävä reunapenger hyvässä kunnossa ja riittävän korkea. Kun puusto
poistetaan, sitä pitkin voi ajaa traktorilla huoltotöihin (traktorilla tehtävä vesakon
raivaus ja riistapellon hoito).
Toimenpiteet eivät vaikuta ympäröivien kiinteistöjen kuivatustilanteeseen.
E-P ELY:n 8.2.2012 lausunnon kannanotot toimenpiteisiin:
” Pengerretty alue sijaitsee n. 20 m merenpinnan yläpuolella joten pohjamaa on
todennäköisesti hapanta alunamaata jonka k aivu ja k äsitteleminen voi aiheuttaa
happamuusongelmia. Jos alue on hapanta sulfaattimaata on esimerk ik si riistapellon
ja pohjapatojen massoja k alk ittava happamuuden torjumiseksi.
Vanhat penk ereet sisältävät todennäköisesti edelleen runsaasti ravinteita josta mm.
altaiden osmank äämik asvustot k ertovat. Altaiden pohjamassojen ravinteet
liuk enevat veteen jos altaat vesitetään ja pidetään vesitettynä ylivuotisesti. Kun
altaat sitten tyhjennetään ravinteet valuvat Kyrönjokeen jok a on k alataloudellisesti
tärk eä ja myös vedenhank intavesistö. Ennen rak entamista on syytä selvittää
altaiden pohjasedimenttien ravinnetasoa ja k uormitusvaikutusta ja sitä onko
pohjamaa hapanta sulfaattimaata. Altaat sijaitsevat n. 1.5 k m:n etäisyydellä
Kyrönjoesta.
Jos altaita on tarkoitus pitää vesitettynä ylivuotisesti voi k evätsulamisen yhteydessä
tulla tarvetta johtaa vettä pois, k osk a altaat todennäk öisesti täyttyvät syyssateiden
aik ana eik ä sulamisvesille ole tilaa.”

Muutos toimenpiteisiin (30.3.2012/J. Siekkinen):
Mikäli altaiden pohjamaata kaivetaan ja se osoittautuu happamaksi
sulfaattimaaksi, se kalkitaan.
Altaita ei tyhjennetä eikä kosteikolta johdeta vettä pois kosteikon ulkopuolelle.
Siten Kyrönjokeen ei päädy lammikkopuhistamon vesiä lainkaan.
Toimenpiteissä estetään veden virtaus nykyiseen kosteikon tyhjennysputkeen. Kosteikon eteläisimmän altaan länsipäässä on tyhjennysputki, jonka kautta
vettä voi poistua tällä hetkellä kosteikon ulkopuolelle. Toimenpiteen jälkeen
kosteikolta vettä poistuu vain maaperään imeytymisen ja haihdunnan kautta. Se
estää myös mahdollisen ilkivaltana tehtävän eteläisimmän altaan tyhjentämisen.
Altaisiin ei laiteta tyhjennysputkia, jolloin altaita ei pysty tyhjentämään. Se
estää myös mahdollisen ilkivaltana tehtävänä altaiden tyhjentämisen.
Altaiden täyttymistä yli kriittisen tason pidetään epätodennäköisenä
(puhelinkeskustelu Martti Huhtamäki-Juha Siekkinen, 29.3.2012). Altaiden
täyttyminen liian korkealle estetään kahden toimenpiteen avulla:
1) Altaita syvennetään jonkin verran, jolloin vesitilavuutta saadaan lisää (tämä oli
myös E-P ELY:n ehdotus)
2) Tuuralan metsästysseura seuraa tilannetta, ottaa tarvittaessa yhteyttä
Suomen riistakeskukseen ja sovitaan toimenpiteistä, mikäli altaiden täyttyminen
saattaa aiheuttaa uhkaavan tilanteen. Altaiden täyttymistä seurataan tarkemmin v.
2012 ja 2013, jolloin voidaan todeta eri vuosien lumi- ja sademäärien aiheuttama
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vedenkertyminen. Jos altaita joudutaan syventämään tänä aikana lisää,
toimenpiteistä sovitaan yhdessä ja kustannuksista vastaa Suomen riistakeskus.
Jokainen allas on selvästi ympäristöään korkeampien penkereiden ympäröimä. Siten
jokaisella altaalla on jo nykyisellään hyvä veden varastointikapasiteetti.
Eteläisimmän altaan vesipinta on huomattavan syvällä korkeiden penkereiden sisällä
ja sen vesitilavuus voi nousta paljon, ennen kuin siitä koituu uhkaa. Kesän aikana
maaperään imeytyminen vähentää altaiden vesimäärää.

Tulo- ja lähtöuomien
kaivuutyöt

Kosteikon muut
kaivuutyöt

Toimenpidesuunnitelm assa on esitetty vain yksi pohjapatomalli. J. Siekkinen esittää,
että kosteikolle tehdään vähintään kahdenlaisia säädettäviä pohjapatoja: a)
kiviverhoiltu pohjapato tiivisteseinällä ja b) kiviverhoiltu pohjapato ilman
tiivisteseinää. Tällä saadaan kokemuksia eri tavoin rakennettujen pohjapatojen
toimimisesta. Säädettävillä pohjapadoilla kunkin altaan vesimäärää voidaan alentaa
helposti tarpeen mukaan.
Tulouomaa ei tehdä, koska vettä ei ohjata kosteikolle reunapenkereiden
ulkopuolelta. Kosteikon vesi virtaa jo paikoillaan olevan tyhjennysputken kautta ja
reunapenkereen läpi avoimeen reunaojaan. Reunaoja on hyvässä kunnossa.
Muutos toimenpiteisiin (30.3.2012/J. Siekkinen):
Veden virtaus tyhjennysputkeen estetään
Altaiden pohjalieju on ravinteista aiemman jätevesien puhdistuksen vuoksi. Altaiden
pohjaa ei kaiveta, jotta ravinteet eivät lähtisi veden virtauksen mukana liikkeelle.
Muutos toimenpiteisiin (30.3.2012/J. Siekkinen):
Altaiden vesitilavuutta voidaan syventää poistamalla altaiden pinnalla olevaa
vesikasvillisuutta tai kaivamalla pohjaa syvemmäksi. Kaivettu aines läjitetään
vieressä oleville penkereille ja aina kosteikon sisäpuolelle. Kaivuumaita voidaan
kasata reunapenkereen kosteikon puoleiselle luiskalle ja välipenkereille. Mikäli vesi
nousee altaissa ja huuhtoo kaivuumaiden ravinteita, ne jäävät kosteikolle, koska
vettä ei johdeta pois kosteikkoalueelta.

Luonnonpurossa
kalan kulun
varmistaminen
Vesialueiden pintaalat ja syvyydet

Itäiselle reunapenkereelle on mahdollista tehdä riistapelto. Kaivinkonetöiden aikana
katsotaan sopiva paikka ja tarvittaessa pehmennetään pintamaata.
Suunnittelualueella on vain kaivettuja ojia eikä niihin nouse kala.

Suunnittelualueen pinta-ala on 7 ha, josta kosteikkoa 4 ha (avovettä ja luhtaa) ja 3
ha välialueita (reuna- ja välipenkereet). Toimenpiteiden jälkeen kosteikolla on arvion
mukaan:
 alle 20 cm:n syvyistä vettä 1 ha = 25 %
 20–50 cm:n syvyistä vettä 2,5 ha = 62,5 %
 51–n. 120 cm syvyistä vettä 0,5 ha = 12,5 %
Altaiden syvyysjakauma on erinomainen puolisukeltajien elinympäristöksi.
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Maanottoalue pohjapadon rakentamiseen
(rus kea täyttöväri)

Kiviverhoiltu pohjapato tiivisteseinällä
(punainen viiva): kaaviopiirros: kuva 12
kaks ikerros rakenteinen tuplaputki SN8
VEDEN SYVYYS 0− n. 50 cm
(vaalean sininen)

VEDEN SYVYYS n. 50−150 cm
(tumman sininen)

Nykyinen tyhjennysputki
tukitaan siten, että vettä ei
pääse pois kosteikolta
Infotaulu (sijainti viitteellinen):
mallialueen infotaulu

Riistapelto (sijainti ja koko viitteellinen): maanpinnan muokkaus ja
mahdollisesti orgaanisen maan
lisäys kos teikolta kaivettuna

Kuva 11. Tursonnevan kosteikon kunnostamisen toimenpiteet ja tavoitevedensyvyydet. Kuvaan on
merkitty Kotiseutukosteik k o Life+ -hank k een toimesta tehtävät k unnostustyöt. Välipenk ereisiin tehdään
mahdollisuuksien muk aan matalia maakannaksia pohjak ynnyk sen lisäksi, mutta niitä ei ole piirretty k uvaan.
Ne tehdään, mik äli välipenkereiden puusto saadaan poistettua. Lisäk si k oko k osteik on alueelle on suunniteltu
voimak as puuston vähennys reunapenk ereille ja sen sisäpuoliselle alueelle. Tuuralan metsästysseura
toteuttaa sen yhdessä Isonkyrön k unnan k anssa tehtävän sopimuksen muk aisesti. Muutokset (30.3.2012/J.
Siekkinen): Altaiden tyhjennysputket poistettu, eteläisimmän altaan tyhjennysmahdollisuus
(länsipäässä) poistettu. Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 326/MML/11.
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Kuva 12. Tursonnevan altaiden vedenkorkeuden säätely. Vedenk ork euden säätely tehdään k iviverhoillun
pohjapadon ja siihen asennetun vedenpitävän tiivisteseinän avulla. Ylhäällä: Pohjapadon pitk ittäisleik k aus.
Tiivisteseinä asennetaan pohjapadon etuosalle. Tak aluisk an pituus vaihtelee, k osk a välipenkereiden leveys
vaihtelee eri altailla. Kesk ellä: Pohjapadon poikittaisleik k aus tiivisteseinän k ohdalla alavirran puolelta
k atsottuna. Auk ossa on irrotettavat settilankut, joilla voidaan säädellä sopiva vedenk ork eus jok aiselle altaalle.
Sopiva vedenk ork eus määritetään siten, että altaalla on pieni veden virtaus läpi k esän ja samalla altaalla
säilyy runsaasti avovesipintaa. Alhaalla: Vuosien mittaan pohjapadon k asvittuminen tek ee siitä
luonnonmuk aisen näköisen. Piirrokset: J. Siek k inen, k uva: J. Siek k inen/26.6.2008.
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Hankkeen haittojen arviointi

Lomakkeella kuvataan hankkeen haittojen ja uhkatekijöiden vaikutuksia ympäristöön ja hankkeen
tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on tunnistaa haitat ja suunnitella toimenpiteet niiden
ehkäisemiseksi.
Haittatekijä
Toimenpiteet haitan vähentämiseksi
Kosteikosta uhkaa aiheutua haittaa
Reunapenkereet on aikoinaan rakennettu riittävän leveiksi ja
ulkopuolisille kiinteistöille
korkeiksi eikä oikovirtauksia tai penkan sortumia ole havaittu.
Reunapenkereiden puusto poistetaan lähes kokonaan
ympärysojia myöten, mikä lisää patoturvallisuutta.
Kosteikon vesimäärät ovat alhaiset, koska sinne tulee vettä vain
reunapenkereiden rajaamalta alueelta lumen sulamisvesistä ja
sadevesistä. Altailla tavoitevedenkorkeudet ovat suhteellisen
alhaiset. Vedensäätelyjärjestelmät ovat yksinkertaisia, mutta
toimivia ja vaativat vain vähäistä huoltoa. Lisäksi niihin liittyvät
katastrofikynnykset ja – putki varmistavat, ettei altaiden
vedenpinta pääse nousemaan liian korkealle.

Kaivinkoneessa tapahtuu öljyvuoto,
jonka seurauksena kosteikolle valuu
öljyä
Pohjaliejun ravinteet lähtevät liikkeelle
veden virtausten mukana

Muutos toimenpiteisiin (30.3.2012/J. Siekkinen):
Altaita voidaan tarvittaessa syventää vesitilavuuden
lisäämiseksi. Tuuralan metsästysseura seuraa kosteikon
vesitalouden muutoksia tiiviisti v. 2012-2013. Mikäli tänä aikana
kosteikolla esiintyy uhkaavia tekijöitä, Tuuralan metsästysseura
on yhteydessä Suomen riistakeskukseen.
Kaivinkoneessa on öljyntorjunnan varalle imeytystarvikelaukku.

Pohjaliejua ei kaiveta ja vältetään koneilla ajoa altaiden pohjaalueella sulan maan aikana. Veden virtaus kosteikolla on
vähäinen. Jokainen allas toimii suurena laskeutusaltaana, jossa
runsas kasvillisuus sitoo ravinteita biomassaansa.

Muutos toimenpiteisiin (30.3.2012/J. Siekkinen):
Altaita voidaan tarvittaessa syventää vesitilavuuden
lisäämiseksi. Vettä ei ohjata kosteikon ulkopuolelle, joten
ravinteet jäävät kosteikolle. Kaivettu pohjaliejua kasataan
välipenkereille tai reunapenkereen sisäluiskan puolelle.
Kosteikon vesitalous heikkenee kesän
Lumen sulamisvedet ja sadevedet kerätään pohjapatojen avulla
aikana, koska vettä ei ohjata ulkopuolelta altaille
Penkereiden puuston poistosta kertyvä
Kokopuukorjuussa ei tule hakkuutähteitä tai jos sitä ei tehdä,
hakkuutähde haittaa kosteikkoa
hakkuutähteet kasataan penkereiden reunoille, jossa ne
lahoavat muutamassa vuodessa
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Seurannat, riistanhoito ja metsästys

Toimenpide
Kosteikon
hoitoseuranta

Vesilintuseuranta

Tavoite
Vastuu seurata ja huolehtia
kosteikon patorakenteiden ja
patopenkereiden kunnosta ja
toimivuudesta sekä
kosteikolta lähtevän veden
virtauksen ja patolaitteiden
toimivuudesta

Mitata kosteikon luontaisten
ravintovarojen vaikutuksia
vesilinnustoon ja tuottaa
vertailuaineistoa erilaisten

Lisätiedot ja vastuutaho
Kosteikolla tarkoitetaan kuvassa 3 olevaa keltaisella
viivalla rajattua suunnittelualuetta, joka sijaitsee
Isonkyrön kunnan omistamilla kiinteistöillä.
Paikalliselle toteuttajataholle annetaan tarvittaessa
lisäohjeita kosteikoin toiminnan ja tuottavuuden
ylläpidon kannalta tärkeiden hoito- ja kunnossapitotöiden toteuttamisesta
Vastuutaho: Tuuralan metsästysseura
Kosteikolle on perustettu kaksi vesilintujen
laskentapistettä Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitoksen ohjeiden mukaisesti.
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kunnostushankkeiden
vaikuttavuudesta.

Laskentaohjelma: toukokuussa parilaskennat (2 kpl),
1.-20.7. poikuelaskenta ja 1.-19.8. kertymälaskenta.
Laskentoja on tehty ennen kosteikon perustamista 2
kertaa v. 2011. (Martti Huhtamäki) ja niitä tehdään
ainakin hankkeen ajan 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.

Pienpetojen pyynti

Vesilintumetsästys

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

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

Pesäpöntöt

Pesimispaikka

Riistapelto

Ruokailualue

Vastuutaho: Martti Huhtamäki
Alueella pyritään pyytämään pienpetoja vähintään
hankkeen ajan v. 2015 loppuun asti.
Vastuutaho: Tuuralan metsästysseura
Suomen riistakeskuksen Pohjoismainen supikoira Life
– hanke (vv. 2010–2013) voi edistää paikallisen tason
pienpetopyyntiä hankkeen mukaisilla tavoitteilla ja
toimenpiteillä (esim. loukkujen toimittaminen)
Life-hankkeen vastuuhenkilö: Kenttäassistentti Juha
Mäkimartti, Suomen riistakeskus
Metsästysoikeuden haltija pitää kirjaa
metsästyskauden aikana (20.8.–31.12.) aikana
kosteikolta saadusta vesilintusaaliista vuoden 2015
loppuun saakka.
Seurannassa kirjataan saadun saaliin lukumäärä
lajeittain. Lisäksi voidaan osallistua
siipinäytekeräykseen.
Vastuutaho: Tuuralan metsästysseura
Kosteikolla on kolme telkänpönttöä ja niiden kunnosta
pidetään huolta. Pönttöjä voidaan lisätä tarpeen
mukaan.
Vastuutaho: Tuuralan metsästysseura
Voidaan perustaa itäiselle reunapenkereelle
patorakenteiden kaivinkonetöiden yhteydessä.
Vastuutaho: Tuuralan metsästysseura
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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

kyllä

ei

kyllä
kyllä
kyllä

ei
ei
ei

Ajankohta
Toimenpiteiden aikana. Taulun sijainti sovitaan
Tuuralan metsästysseuran kanssa.
Noin 1 vk ennen toimenpiteiden aloitusta
Noin 1 vk ennen toimenpiteiden aloitusta
Noin 1 vk ennen toimenpiteiden aloitusta

kyllä

ei

Noin 1 vk ennen toimenpiteiden aloitusta

kyllä

ei

Isonkyrön kunta
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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: TURSONNEVA, Isokyrö, pinta-ala 7,0 ha
Kustannusarvion laadinta: Juha Siekkinen, Muutos 30.3.2012
KUSTANNUKSET
YHT.

YKSIKKÖ

MÄÄRÄ

htp

1

200 €

htp
htp
htp

1
4
6

200 €
800 €
1 200 €

SUUNNITTELU JA TOTEUTUKSEN VALVONTA
Suunnitteluu n lii ttyvät m aas tokäynnit (maa stosuunni ttelu ja vaaitus : J.
Siekkine n)
Suunnitteluu n lii ttyvät m aas tokäynnit (maa stosuunni ttelu : J. Heikkilä
Toim enpide suunnitelm an laadinta (J. Siekkin en)
Toteutukseen lii ttyvät m aas tokäynnit (J. Siekkine n, J. Heikkilä)

Yhte ensä

2 400 €

KONETYÖT
Kaivinkoneen työtuntihinta: sarakkeessa tunti+alv+yht.
Koneen s iirtokulut (1,5 euro a l avetilla/km)
Pohjapadon teko: ti ivistes einä n as ennus , patovallin rakentaminen,
kiviverhoilu, mai sem oin ti (8 pohjapatoa)

60
km

14
100

tuntia/pato

4

tunti

0,5

tuntia/allas
tuntia/kanna
s
tunti

1
1
1

Etelä isim mä n altaan nykyis en tyhj ennysputken tukki minen
Altaid en pintakasvil lisuuden poistami nen ja kaivuu (8 al taal la)
Välipenkereiden uusien ma akannasten kaivuutyöt (8 paikkaa)
Riistapel lon peruskunnostus työt

Yhte ensä

74 €
150 €
2 362 €
37 €
590 €
590 €
74 €

3 803 €

PATOLAITTEET JA -MATERIAALIT (sis. alv)
Pohjapadon tiivi stes ein ä: fi lmi vaneri 125 cm 250 cm x 2,1 cm, 1
kpl/pohja pato. Tehd ään 4 tiivis teseinä llä varustettua patoa

kpl

Tiivis teseinä n s ettil ankut: 12,5 cm x 150 cm x 3 cm, 3 kpl/tiivistesei nä

m

2

Suodatin kangas : N2/TS30N 2,5 m x 10 m = 25 m /pohja pato
3

Pohjapatojen kiviverhoilu: s eul ottua kiveä 5 m /pohjapato
Tarvikkeet (s ettil ankkujen kiinn itys raudat, mu ut tarvikkeet)

4

280 €

40

140 €

m

2

200

200 €

m

3

40

400 €
150 €

Yhte ensä

1 170 €

1. HANKKEEN KOKONAISKUSTANNUKSET

7 373 €

- suunni ttelu ja toteutuksen valvonta, konetyöt sekä patolaitteet ja -materiaalit

2. KONETYÖT, PATOLAITTEET JA -MATERIAALIT, JOSTA
a) SUOMEN RIISTAKESKUKSEN OSUUS
b) MAANOMISTAJAN OSUUS (Isonkyrön kunta)

100 %
0%

4 973 €
4 973 €
0€

3. TUURALAN METSÄSTYSSEURAN TALKOOTYÖ (ARVIO)
- patorakenteiden rakentam is ess a avustava työ
- puuston poisto
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