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KOSTEIKOILLA ELOA
MAISEMAAN

Kosteikko parantaa maisemaa ja luo uutta elämää

4

5

Välitalon kosteikko, Pudasjärvi

Vähä-Komun kosteikko, Pyhäjärvi

Pappilanluhdan kosteikko, Lieksa

Mallikosteikkokohteet on valittu Suomen riistakeskukselle esitettyjen kosteikkokohteiden
joukosta. Hankkeessa tuetaan paikallisten ihmisten aloitteesta ja halusta käynnistyviä
kosteikkoprojekteja.

Suon palauttaminen kosteikkolajiston elinympäristöksi on mahdollista jo pienilläkin toimenpiteillä. Maanomistajan ideoinnin ansiosta palautettiin veden luontainen virtaus rimpisuolle, jolla levähtää muuttomatkalla olevia metsähanhia ja joutsenia. Samalla voitiin tehdä viereen ojitetulle
suolle uusi avovesikosteikko, josta on muodostunut puolisukeltajasorsille sopiva elinympäristö.

Laaja ja sokkeloinen kosteikkomosaiikki Pyhäjärvellä on todellinen
vesilintujen paratiisi. Vanhojen maavallien labyrintissa ja keskiosan
avovesialueen laiteilla löytyy piilopaikkoja lukuisille vesilintupoikueille. Rauhallisen elinympäristön kelpuuttavat myös vaateliaat
lintuvesilajit kuten mustakurkku-uikku ja jouhisorsa.

Keskeisellä paikalla sijaitsevan luhta-alueen uusi ilme tuo eloa paitsi luhdan eläimistöön niin myös maisemaan. Vesilinnut ovat löytäneet kunnostetun
elinympäristön nopeasti, ja keväiset telkkäpoikueet ilahduttavat ohikulkijoita muiden vesilintujen ohella. Suojaisa alue tarjoaa vesilinnuille rauhallisen
lepäilyalueen syysmuutolla.

● Aloite toteutukseen on tullut paikallisilta ihmisiltä. Kosteikon maa- ja vesialueen omistajat
tukevat esittely- ja koulutuskäyttöön soveltuvan kohteen toteuttamista. Kyläläisille on usein
tärkeää, että kosteikko on palautettu entiselle paikalleen tai on luotu uusi vesialue, joka
sulautuu hyvin kylämaisemaan. Se tarjoaa myös virkistys- ja metsästysmahdollisuuksia.

Pyhäjärvellä Vähä-Komun lampi kuivattiin sata vuotta sitten ja sen pohjasta kaivettiin piimaata vuosina 1924 - 1984. Piimaasta tehtiin polttamalla eristettä ja rakennuslevyä.

● Toimenpiteet suunnitellaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Alueen omistajat
ja paikalliset yhteistyötahot osallistuvat kosteikon rakentamiseen talkootyöllä, saatavilla
olevan kaluston ja muiden resurssien mukaan.

Töiden loputtua kaivetuille alueille kertyi vettä muodostaen kosteikon.
Ajan saatossa alue kuitenkin kasvoi umpeen ja vanhojen rakenteiden pettäessä vesi valui kesällä pois jättäen alueen lähes kuivilleen.

● Hankkeen vaikutusta seurataan vesilintujen laskentojen avulla. Vesilintujen pistelaskennalla
selvitetään muutosta parimäärässä, poikastuotossa ja loppukesän linnustossa.

Paikallisten kaverusten perustama Vähä-Komun metsäyhtymä hankki
alueen omistukseensa v. 2011 ja alkoi suunnitella huonoon kuntoon
päässeen kosteikon kunnostamista.

● Kosteikkojen hoito on tärkeää saavutettujen hyötyjen säilyttämiseksi.
Pienpetopyynti, raivaus, niitto ja sedimentin poisto sekä ajoittainen
kuivatus ylläpitävät kosteikon arvokkaita ominaisuuksia.
Näin turvataan kosteikon säilyminen lähiluonnon helmenä tuleville
sukupolville.

Ennen kunnostusta...
Suomesta on kadonnut valtava määrä kosteikkoja laajamittaisen kuivatustoiminnan vuoksi. Osa kadonneista kosteikoista on mahdollista palauttaa
maisemaan ja sopiville kohteille voidaan perustaa uusia kosteikkoja korvaamaan hävinneitä elinympäristöjä.
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Härmälän kosteikko, Sauvo

Huolehditaan elinympäristöstämme

Vesilinnut löysivät uuden kahden hehtaarin elinympäristönsä nopeasti. Jo ensimmäisenä kesänä Härmälässä pesi sinisorsia, taveja, telkkiä,
haapanoita ja mustakurkku-uikkuja. Yhteensä 43 vesilinnun poikasta kirmaili kasvillisuuden lomassa vain 10 kuukautta kosteikon perustamisesta.

Ennen metsäojituksia Pudasjärvellä Välitalon tilan luontaisten rimpilampien ja avojänkien muodostama kosteikkomosaiikki tarjosi elinympäristön niin metsähanhille, sorsille kuin riekoillekin.
Neva ojitettiin ympäröivine metsäalueiden kuivatuksen yhteydessä. Ojituksen jälkeen rimmet ja jängät kuivuivat, alueen linnusto taantui ja suolla tavattiin vesilintuja ja kahlaajia vain kevään tulvaaikaan.

Kosteikkoalue kunnostettiin syksyllä 2011. Tavoitteena oli palauttaa veden luontaisia virtaussuuntia,
palauttaa vesi vanhoille rimmille ja muuttaa ojitettu
jänkä matalaksi vesialueeksi. Vedenpinnan huomattava nousu palautti monipuolisen elinympäristön lähiseudun kosteikkolinnuille asutettavaksi.

Timo Niemelä

Kosteikot toimivat myös luonnon omina vedensuodattimina pysäyttäen
kiintoainetta ja sitoen ravinteita maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon kuivatusvesistä. Kosteikot monipuolistavat maisemaa, ja vesistöjen latvoilla olevat kosteikot tasoittavat tulvavirtaamia.

Juha Siekkinen

Kotiseutukosteikko Life+ -hanke opastaa kosteikkojen perustamiseen, kunnostamiseen ja hoitoon maaja metsätalousalueiden arkiluonnossa. Esimerkkinä toimii valtakunnallinen mallikosteikkojen verkosto,
joka on saatu aikaan maanomistajalähtöisellä ja osallistavalla toimintamallilla. Kosteikkoiltoja järjestetään kaikissa maakunnissa. Tervetuloa mukaan!

Suomalaisen luonnon hyvinvointi ja ympäristön terveys ovat edellytys ihmisten hyvinvoinnille.
Pidetään huoli omasta elinympäristöstämme!
Tietoa kosteikoista ja niiden rakentamisesta: www.kosteikko.fi
Rahoitus ja hankkeen kesto:
Kotiseutukosteikko Life+ /Life+ Return of Rural Wetlands -hankkeen ajankohta on 1.9.2010 - 31.12.2015.
Budjetti n. 2 milj. €. Rahoittajina EU Life+, MMM ja Suomen riistakeskus.

Mikko Koho

Mikko Alhainen

Lähes 20 hehtaarin laajuinen kosteikko saa vetensä 22 neliökilometrin laajuiselta ojitetulta metsäalueelta. Metsistä virtaavat tulvavedet ohjataan
kosteikolle puhdistumaan, jolloin merkittävä osa veden mukana kulkevasta
humuksesta ja lietteestä pysähtyy. Kosteikon alapuoliseen Komujärveen virtaa aiempaa puhtaampaa vettä.

Reijo Kotilainen
Jari Kokonen

Kunnostukselle kertyi hintaa 18 400€, jonka Life+ -hanke maksoi. Lisäksi
osakkaat tekivä tyli 700 tuntia talkootyötä.

Vuosikymmeniä sitten karja laidunsi ja heinää niitettiin Pappilanluhdalla Lieksan kaupungin kupeessa.
Avoin, alava ja avovesilutakkojen kirjoma luhta-alue oli vesilintujen suosiossa ja kevätvesien ollessa korkealla luhta oli myös hyvä kalapaikka. Pielisen säännöstelyn ja perinteisen maatalouskäytön loppumisen
myötä luhta kasvoi yhtenäiseksi tiiviiksi saraikoksi ja vesilinnut viihtyvät alueella enää kevään tulva-aikaan.

Pitkien turvemaapenkereiden turvin vesi saatiin nostettua alueelle siten, että ympäröiville metsille ei aiheutunut haittaa. Pintaturpeella peitellyt rakenteet
maisemoituvat nopeasti, ja nevalle padotut avovesialueet on mahdollista kuivattaa säätöpatojen avulla.

Umpeenkasvanutta luhtaa kunnostettiin kaivamalla avovesialuetta sydäntalvella 2011. Alueen läpi kaivettuun ojaan rakennettiin matala pohjakynnys ja puustoa raivattiin kosteikkolintujen viihtyvyyden lisäämiseksi.
Kymmenien asteiden paukkupakkaset kovettivat luhdan niin, että kaikki kaivumaat saatiin ajettua luhdalta
metsän reunan läjitysalueille. Maiden ajo on edellytys alueen säilymiselle avoimena, sillä alueelle jätetyt maavallit pusikoituisivat nopeasti.

Valuma-alueen latvoille patoamalla toteutettu kahdeksan hehtaarin kosteikkokokonaisuus toimii tehokkaana tulvien tasaajana ja monipuolistaa samalla ojituksen muokkaamaa suomaisemaa. Kosteikko toteuttamisen kustannukset olivat 7 100 euroa, joista maanomistajan osuus oli 700€.

...kunnostuksen jälkeen
Juha Siekkinen

Juha Siekkinen

Vesilinnut huomasivat kunnostetun alueen nopeasti
ja jo ensimmäisenä kesänä rimpien reunoilla vilisti tavija telkkäpoikueita. Metsähanhet vierailevat kosteikolla
säännöllisesti, ja reunapenkereiltä löytyvät jätökset
kertovat paikalla viihtyvistä riekoista ja teeristä.

Noin kymmenen hehtaarin laajuisen avoimen luhdan keskelle avattu reilun hehtaarin avovesialue tarjoaa nykyisin elinympäristöä puolisukeltajille ja parantaa koko luhdan linnustoarvoa kun vesipeili välkehtii saraikon
keskellä.

Reijo Kotilainen
Juha Siekkinen

Kosteikkojen perustaminen ja kunnostaminen parantaa pintavesien laatua vesilintuelinympäristöjen paranemisen ohella. Käytännönläheinen ja paikallisella tasolla vaikuttava luonnonhoitotyö sopii hyvin myös kuntien, kaupunkien, seurakuntien ja yritysten suhdetoiminnaksi.
Tukemalla paikallisten toimijoiden hankkeita tai toteuttamalla omia hankkeita elinympäristöjen ja
vesien hyväksi yritykset, yhteisöt ja julkishallinto voivat kantaa yhteiskuntavastuuta ja osoittaa
kiinnostuksensa ympäristön tilasta ja ihmisten hyvinvoinnista.

Vanhoilta patopenkereiltä ja maavalleilta raivattiin risukot ja isompaakin
runkoa energiapuuksi. Penkereet peruskorjattiin ja rakennetuilla pohjapadoilla Komunpuron vesi ohjattiin kiertämään kosteikon kautta. Patoon
asennetulla munkkikaivolla kosteikko voidaan tyhjentää hoitoa varten.
Osakkaat ja naapurimetsästysseura ovat tehneet penkereille runsaasti riistapeltoja.

Juha Siekkinen

“Mahdollisuuksia on joka kylässä”
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Kotiseutukosteikko -hankkeen mallialueet
● Esimerkkikohteiden keskeisenä tarkoituksena on edistää luonnon monimuotoisuutta ja toimia vesilintujen poikueiden elinympäristöinä.

Kosteikot ovat erittäin tärkeitä niin luonnolle kuin ihmisille. Matalat elämää
kuhisevat kosteikot ovat luonnon monimuotoisuuden huippupaikkoja.
Ne tarjoavat elinympäristön muun muassa vesilinnuille.
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Juha Siekkinen

Juha Siekkinen

Aivan kaupungin kupeessa sijaitseva kosteikko on oivallinen koulutuskohde, sillä Lieksan koulut sijaitsevat
lähietäisyydellä. Kaupunki on rakennuttanut lintutornin luhdan laidalle, mistä kosteikon elämää on mukava
seurailla. Pehmeälle luhdalle toteutettu kosteikkoalue oli maansiirtoineen suuritöinen, ja kustannukset olivat
yhteensä noin 30 000 euroa.

Kosteikko rakennettiin elokuussa 2011 patoamalla.
Patoon asennettiin salaojakaivo vedenpinnan säätelyä ja mahdollista kuivatusta varten.

Kuivana kesänä Härmälän kosteikkoon tulevat
ojat saattavat kuivua ja vedenpinta laskea, kun aurinko lämmittää matalaa vesialuetta. Ajoittainen
kuivuminen on kuitenkin kosteikkojen luontainen
ominaisuus ja hyödyksi, sillä se uudistaa ja elvyttää
kosteikon kasvi- ja eläinlajistoa. Härmälän kosteikolla on myös maisemallista arvoa läheiseltä tieltä
ja kalliolta katsottaessa.

Parin hehtaarin kosteikkoon tulee vettä alle 30 hehtaarin metsävaltaiselta alueelta, joten pienehköön
vesimäärään nähden suuri kosteikko pystyy tasaamaan äkillisiä tulvavirtaamia tehokkaasti. Samalla
ojista tuleva hiekka, humus ja ravinteet sitoutuvat
vesikasvillisuuteen tai laskeutuvat pohjalle, ja alapuoliseen jokeen valuu aiempaa puhtaampaa vettä.

Vesilintujen poikastuotto on korkeimmillaan juuri
ajoittain kuivuvilla kausikosteikoilla. Ravinnosta kilpaileva kalakanta pysyy kurissa ja kuivankauden aikana alueelle kasvava maakasvillisuus tuottaa ravintoa vesiselkärangattomille kun vedenpinta nousee jälleen koko kuivilla olleeseen kosteikkoon.
Syksy tarjoaakin maanomistajalle myös hyvät metsästysmahdollisuudet.

Kosteikon maanomistaja Mikko Koho (kuvassa vasemmalla) esitteli kosteikkoa hankerahoitussihteerille CarolaLönforsille, projektipäällikkö Mikko
Alhaiselle ja Life -hankkeen monitoroijalle Milka
Parviaiselle.

Kosteikon perustamisen kokonaiskustannukset
olivat noin 6 100 €.

Härmälän kosteikkoalue Sauvossa oli aiemmin
riistapeltokäytössä ollut kostea, vaikeasti viljeltävä notkelma. Osa kosteikosta ulottuu soistuneelle
metsämaalle.

Ryhmää onnisti, he näkivät myös telkkä- poikueen
ja mustakurkku-uikun.

Timo Niemelä

Mikko Alhainen

Mikko Alhainen

-ELINYMPÄRISTÖT KUNTOON -TURVAA TULEVAISUUDEN METSÄSTYSMAHDOLLISUUDET-

