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1. Toteuttajat:
Suomen riistakeskus - Life+Return of Rural Wetlands, Kotiseutukosteikko – hanke
Heli ja Hannu Korhonen
2. Alueen perustiedot:
Sijainti:
Maakunta:
Kunta:
Rekisterikylä:
Tilatunnus:
Omistajat:
Toteuttamisen
vastuuhenkilö:
Suunnittelija:

Lähestymiskartta 1:80 000
Keski-Suomi
Karstula
Isokylä
226-410-4-125
Heli Korhonen
Hannu Korhonen, +358 (0) 440 531175
Veli-Matti Pekkarinen
Suomen riistakeskus
+358 (0) 40 450 33 69
Life+ Return of Rural Wetlands – Kotiseutukosteikko – hanke

3. Yleiskuvaus ja tavoitteet
Isonniityn suunniteltu Kotiseutukosteikko sijaitsee Karstulan kunnan keskustasta linnuntietä
15 kilometriä itään ja Kannonkosken keskustasta 11 kilometriä lounaaseen.
Kohde on peltolohko, joka on ollut avokesantona yli viiden vuoden ajan. Maastopohjaltaan
peltolohko on tasainen, alava ja helposti vettyvä. Merkitys maanviljelykäytössä on ollut
suhteellisen vähäinen ja pelloille on etsitty muuta, monimuotoisuutta edistävää käyttöä.

Kuva 2. Lähtötilanteessa kohde on tyypillinen nurmipohjainen viljelyssuo.
Kuvassa ollaan kesäkuisella maastokäynnillä,
yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Luonnonvarainstituutin kanssa.
Riistanhoitokohteena Isoniitty on paikallisen metsästysseuran toimesta jo useiden vuosien
ajan. Yhteistyö maanomistajan kanssa on toiminut saumattomasti ja ojan varressa olevalla
kapealla peltokaistaleella on kasvatettu riistaeläimille sopivaa tukiravintoa. Alueella on
toistuvasti vieraillut hirvieläimiä, joiden vakiintuneeksi elinympäristöksi kohde on
kehittynyt.
Tulvien aikaan pellolle muodostunut lammikoita. Nämä satunaiset avovedet ovat
houkutelleet ruokailemaan ja levähtämään muuttavia vesilintuja sekä kahlaajia.
Kotiseutukosteikko LIFE – hankkeen avustuksella on Isoniitylle tulossa monimuotoinen
kosteikkokohde, joka tarjoaa ravintoa ja elinympäristöä lukuisille eliölajeille. Näkyvin
vaikutus tullaan näkemään paikallisen linnuston kehittymisenä lukumäärällisesti sekä
lajistollisesti. Samalla kylämaisema paranee, sillä kohde sijaitsee Isokyläntien välittömässä
läheisyydessä.
Isoniityn kosteikkokohde on valmistuessaan osoitus maanomistajien halusta ja
mahdollisuuksista kehittää omaa lähiluontoaan monilajiseen sekä monikäyttöiseen
suuntaan.

Padottavan Isoniityn kosteikon valuma-alue on kooltaan noin 100 ha. Valuma-alue on
pääosin metsätalouskäyttöä varten ojitettua suota. Maastolle on leimaa-antavaa korkeat ja
jyrkät rinteet, joilta sulamis- ja sadantavedet tulevat nopeasti kosteikolle.
Valuma-alueella on hieman peltoa, mutta ei tarpeeksi, että kosteikkohanketta voitaisiin
toteuttaa ei-tuotannollisella investointituella.
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Kuva 3. 1: 8 000 maastokartta Isonniityn kosteikon valuma-alueesta.

Kuva 4. Tulevalle mallikosteikolle
virtaava oja on tuonut mukanaan
kohtalaisen paljon hiekkaa ja soraa.
Veden väri on ruskeahkoa, joka
kertoo sen alkulähteet mäkien
väliseltä suoalueelta.
Jatkossa valuma-alueen vesi
levähtää kosteikolla ja kiintoaines
jää tarkoitusta varten kaivettuihin
syvänteisiin.
Veteen liuenneita ravinteita sitoutuu
alueelle runsaana esiintyvään
vesieliöstöön sekä vesikasveihin.
Tällä tavoin kohteella tulevat
toteutumaan myös
vesiensuojelulliset tavoitteet.
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Kuva 5. 1: 2 000 maastokartta Isoniityn kosteikkoalueesta.
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Kuva 6. 1: 2 000 Ilmakuva (2009) Isoniityn kosteikkoalueesta.

Isoniityn mallikosteikko rajoittuu yhden maanomistajan maalle.
Heli Korhonen sekä metsästysseurat Isokylän pienriista ry sekä Hirvijoen jahti ry ovat kirjallisesti
sitoutuneet Kotiseutukosteikko – hankkeeseen, hoidon ja seurannan sekä käytön ehtojen
mukaisesti.

4. Suunnitelma
Raivaus- tai hakkuutöitä ei kohteella ole tarvetta erikseen suorittaa.
Vesitettävältä peltoalalta ei poisteta pintamaata. Niitty on ollut viherkesantona useamman
vuoden ajan, eikä sille ole levitetty lannoitteita. Kyntökerroksen ravinnetasa on tällä
menettelyllä pienentynyt, ja ei ole vedennostossa merkittävä vesiensuojelullinen haitta.
Pinnanmuoto alueella on luonnostaan loivasti etelästä pohjoiseen viettävä. Kun alue
padotaan ja valumavedet täyttävät altaan, muodostuu maltillisesti syvenevä peltokosteikko.
Pohjoispäässä vesisyvyys tulee olemaan runsaat puoli metriä. Eteläpäässä vesisyvyys
pienenee vähitellen siten, että lopulta altaan reunalla jää hyvin vettynyt pelto. Alue tarjoaa
tuolloin erittäin hyvät olosuhteet puolisukeltajille sekä kahlaajille. Samalla syntyy hieno
elinympäristö maatalousympäristön pienlinnustolle.
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Padotus toteutetaan kaivinkonetyönä. Patopenkan harjan leveys on noin 3 metriä, jotta
penkalla voi ajaa maataloustraktorilla. Penkereen massa saadaan lännessä ja pohjoisessa
ulkopuolelle kaivettavasta ojasta sekä altaan sisäpuolelta. Oja tulee korvaamaan viljelyyn
jäävän pellon käytöstä poistuvan kuivatusojan. Altaan sisäpuolelta otettava massan nosto
muodostaa vaihtelevien vesisyvyyksien taskuja.
Tulo-ojaan tehdään katkot oikovirtauksen estämiseksi.
Niemekkeet ja saarekkeet rakennetaan muun maarakennuksen yhteydessä.
Rantaviivaa saadaan lisättyä tekemällä penkan reunasta mahdollisimman polveileva.
Saarekkeet tulevat olemaan loivareunaisia ja matalia. Osaan saarekkeita voidaan istuttaa
suojaavaa pensovaa kasvustoa.
Pellon pintaa rikotaan vain tarpeen vaatiessa kosteikkorakenteiden tekemiseksi.

Kuva 7. Kuva otettu altaan keskeltä kohti luodetta ja pohjapatoa.

Kuva 8. Kuva otettu patopenkan luoteismutkasta kohti itää, metsikköön päin.

Kuva 10. Kohteen pohjoispuolelle jää riistapelto, ruokintakatos, jahtitorni sekä
riistapeltolohko. Tornista on jatkossa hyvä näkymä kosteikkoaltaalle.
Patopenger perustetaan telakaivurilla. Korkeutta penkalle tulee keskimäärin 50 cm yli
keskiveden korkeuden. Padotuskorkeus pohjasta on padon pohjoispään kohdalla
keskimäärin 120 cm.
Perustettava penger kylvetään kaivun yhteydessä monivuotisella nurmisiemenseoksella.
Tämä kasvusto tulee sitomaan varhain keväällä siirrellyn maan pinnan.
Mittaus ja rakennusmerkinnät tehdään maarakentamisen alkamisen yhteydessä. Samalla
seurataan ja ohjeistetaan koneurakoitsijaa.
Tyhjennysputki kaivetaan perusmaahan pohjapadon sisään, sen alapuolelle nykyisen ojan
pohjalle. Putkimateriaalina käytetään 160mm SN8 muoviputkea 6 metrin salkona.
Syvän veden allas kaivetaan poistouoman suulle. Allas kerää vedestä hienoa maa-ainesta.
Tarvittaessa allas voidaan tyhjentää. Kaivettava allas parantaa veden virtausta altaasta
poistouomaan sekä tulvaportaalle.
Tulvakynnys varmistaa patorakenteen kestävyyden mahdollisen huipputulvan varalta.
Tulvaratkaisu tehdään padon pohjoispäähän muiden kaivutöiden yhteydessä. Tulvakynnys
toteutetaan samalla periaatteella kuin pohjakynnyskin. Kynnys on 20 cm pohjapadon
kynnystä korkeammalla. Leveyttä tulvakynnykselle tehdään vähintään 1m.
Kosteikon padotuksen toimintaa tarkkaillaan paikallisten metsästysseurojen, Isokylän
pienriista ry:n sekä Hirvijoen jahti ry:n toimesta.
Kesannointiputki asennetaan runko-ojan pohjalle maarakennuksen yhteydessä. 100/90mm
salaojaputkella voidaan valuma-alueen vedet johtaa kosteikon läpi, altaan vedenpintaa
nostamatta, kesannoinnin aikana.

Kasvittuminen on kosteikkokohteella hyvää.
Ravinteita ja kiintoaineita sitovaa vihermassaa voidaan tarvittaessa lisätä kylvämällä maaalueita nurmi – apilasiemenseoksella keväisin tulvahuipun jälkeen, patoaltaan ollessa
tyhjänä.
Maarakentaminen annetaan toimeksi kokeneelle telakaivinkoneyrittäjälle. Padon tekemistä,
saarekkeiden muotoilua ja niemekkeiden sijoittelua ohjeistetaan hyvin ja varmistetaan
urakoitsijan osaaminen.
Isoniityn maarakentamisen kulut on arvioitu seuraavasti:
työ

patovallin kaivu

määrä

aika

yksikköhinta

1 000 m3

35 h

90 e / h

3 150 e
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90 e / h

270 e

400 e

400 e

150 e/kpl
+
n. 40e
+
300 e/kieppi
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pohjapadon
perustaminen
peltokivien ajaminen
padolle (mahdollinen)
rumpuputki,
suodatinkangas ja
salaojaputki
kesannointiin

1 x rumpuputki
160x6000mm
SN8,
100/90 x 150m

YHTEISKUSTANNUS
sis.alv.

5.

Kosteikon mitoitus
valuma-alue ( F )
kosteikon pinta-ala
altaiden vesipinta-ala

4 010 e.

n. 0,96 km2 / 96,4 ha
n. 2,8 ha
n. 2,4 ha

6. Vesilintukannan seuranta
Alueen vesilintukannan kehitystä seurataan parilaskennalla ja poikuearvioinnilla RKTL:n
ohjeiden mukaisesti. Lisäksi loppukesällä suoritetaan alueen lintulaskenta, jossa pyritään
laskemaan kaikki lajit. Alueelta saadusta vesilintusaaliista pidetään tarkkaa kirjanpitoa.
Metsästyspaine sovitetaan alueen linnuston tuottoon. Lintulaskentojen tuloksena voidaan
arvioida kulloisenkin metsästyskauden metsästyskiintiö. Alueen metsästysoikeuden haltijana
olevat metsästysseurat Isokylän pienriista ry sekä Hirvijoen jahti ry ovat sitoutuneet toimimaan
kohteella hankkeen ehtojen ja toimintatavan mukaisesti. Metsästysyhdistys Isokylän pienriista
suorittaa laskennat.
Hankesuunnittelija sekä riistanhoidonneuvoja ovat mukana alueen kestävää käyttöä
arvioitaessa.

7. Toteutus ja rahoitus
Tavoitteena on saada maansiirtotyöt ja muut toimenpiteet tehtyä talven 2011 / 2012 aikana.
Maanomistajan yhteyshenkilönä toimii Hannu Korhonen. Suunnittelu, maarakennus ja
rakennusvalvonta toteutetaan Life+Return of Rural Wetlands hankkeen toimesta.
8. Hankkeen vaikutus alueen lähiympäristöön
Kosteikko parantaa ja lisätä alueen kosteikkolajien elinympäristöä ja viihtyvyyttä alueella.
Samalla kosteikko lisää alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia ja parantaa maisemaa.
Rakennettava pato on korkeudeltaan niin matala, että patoturvallislaki ei aseta
rakennettavalle patovallille erityisvaatimuksia.
9. Kosteikon hoito
Kesannointi suoritetaan jatkossa tarpeen vaatiessa uuden luontaisen kaltaisen
ravinnekierron aikaansaamiseksi. Allas lasketaan vähitellen tyhjäksi loppusyksystä, tulvan
jälkeen, ja jätetään vesittämättä yhdeksi kasvukaudeksi. Seuraavaksi syksyksi vesi voidaan
nostaa uudelleen pellolle.
Kosteikon rakenteita seurataan vuosittain ja tarvittaessa rakenteet kunnostetaan. Patovalli
niitetään tarvittaessa. Rannoille, patovalleihin ja kosteikkoalueen saarekkeisiin tullut pajukko
poistetaan tarvittaessa. Raivausjäte korjataan pois. Tarvittaessa kosteikosta poistetaan
kasvillisuutta riittävän avovesialueen turvaamiseksi.
Kosteikkokohteella ja lähialueilla ylläpidetään tehokasta pienpetojen pyyntiä. Suurin
pyyntiponnistus suunnataan vierasperäisiin pienpetoihin, minkkiin ja supikoiraan. Pyynti
tapahtuu pääasiassa elävänä pyytävillä loukuilla ja heti tappavilla raudoilla. Pienpetopyynnin
toteuttaa paikallinen metsästysseura. Pienpetosaaliista pidetään kirjanpitoa, joka
toimitetaan vuosittain seuran vuosikokouksen jälkeen Kotiseutukosteikko -hankkeelle.
10. Omistussuhteet
Maanomistajalta ja metsästysseuroilta Isokylän pienriista ry:ltä sekä Hirvijoen jahti ry:ltä on
kirjalliset suostumukset hankkeeseen ja siihen liittyviin sitoumuksiin.
11. Yhteistyötahot
Suomen Riistakeskus / Life+Return of Rural Wetlands –hanke
Heli ja Hannu Korhonen
Isokylän pienriista ry sekä Hirvijoen jahti ry

