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

Kosteikon nimi

Lammennevan kosteikko

Pinta-ala (ha)

6 ha

Maakunta
Pohjois-Pohjanmaa
Kunta
Siikalatva
Suomen
Oulu
riistakeskuksen alue
Kosteikko kuuluu Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life+ − hankkeen
kyllä
ei
vesilintu- ja kosteikkoelinympäristöjen hoidon mallikohteiden verkostoon
Kiinteistöt
Kosteikko rajautuu yhden kiinteistön alueelle, joka on Särkiojan metsäyhtymän
hallinnassa. Kiinteistörajat näkyvät suunnitelman kartoissa
Toimenpiteiden
Lisätä erityisesti vesilinnuille soveltuvaa poikue-elinympäristöä sekä
tavoitteet (enintään
ravinnonhankinta- ja levähdysalueita
kolme tärkeintä)
Vähentää vesistössä olevaa vesikasvillisuutta ja siten parantaa vesistön
moninaiskäyttöä
Parantaa vesiensuojelua: ravinteiden ja kiintoaineen sitominen
Palauttaa alueen luontaista vesitaloutta: esim. turvemailla vesien virtauksen
ohjaaminen ojista suolle, rimpialueiden kuivumisen vähentäminen ja
pohjavedenpinnan nosto
Palauttaa vedenpinta ennen kuivatusta vallinneeseen tilaan tai lähemmäksi
sitä tasoa
Lisätä veden varastointikapasiteettia ja siten vähentää veden tulvimista
verrattuna ennen toimenpiteitä
Edistää luonnon monimuotoisuutta
Maanomistajilta tai heidän edustajilta on saatu
kyllä
ei
Suostumukset ovat
kyllä
ei
suostumukset kosteikon toteuttamiseksi tämän
liitteenä
(liite 1)
toimenpidesuunnitelman mukaisesti
Alueen omistaja/omistajien
Hannu Kemppainen (Särkiojan metsäyhtymä)
yhteyshenkilö
Kosteikkohankkeen toteuttaja Hannu Kemppainen (Särkiojan metsäyhtymä
(vastuu- ja yhteyshenkilö)
Kosteikkosuunnittelu
Juha Siekkinen, Suomen riistakeskus, Oulu
Suunnitteluun osallistuneet
Rahoitusvastuu(t)
Särkiojan metsäyhtymä
Työmaan työnjohtaja
Hannu Kemppainen (Särkiojan metsäyhtymä)
Vastuu vettymishaitoista tai
Kosteikon toteuttaminen suunnitelman mukaan ei aiheuta muutoksia
muutoksista lähiympäristön
naapurikiinteistöjen kuivatustilassa.
kuivatilassa
Särkiojan metsäyhtymä tai Suomen riistakeskus ei korvaa suunnitelman
mukaisesta toteuttamisesta aiheutuvia haittoja.
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Metsähallituksen kiinteistö

Särkiojan metsäyhtymän
kiinteistö

Särkiojan metsäyhtymän
kiinteistö

Lumijoen seurakunnan
kiinteistö

Kuva 1. Lammennevan kosteikon sijainti. Suunnittelualueeseen kuuluu kaksi vierekkäin sijaitsevaa
kosteikkoa, ”Läntinen” ja ”Itäinen” kosteikko ja ne on rajattu punaisella viivalla. Suunnittelualueet sijaitsevat
Särkiojan metsäyhtymän kiinteistöillä. 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
Kohteen vaaitus
ei ole vaaitettu
Vaaitus 4.10.2012, J. Siekkinen
vaaituskojeella
tasolaserilla
GPS-mittauksella
Suunnittelualue sijaitsee Lammennevan ojitetulla suolla, jonka vesitaloutta ylläpitää valuma-alueen lisäksi
lumen sulamisvedet ja sadevedet. Ennen ojitusta Lammennevan alue oli maankohoamissuolle ominaista
kaartojen ja kapeiden rimpisoiden vuorottelemaa aluetta, jossa veden pintavirtaukset tapahtuivat
rimpisoiden ja saranevarämeiden kautta.
Alue lienee ojitettu 1970-luvulla, jolloin ojat vedettiin systemaattisesti kaartojen läpi ja yleensä kiertäen
rimpialueiden reunoja. Ojituksilla on muutettu ja heikennetty koko suoyhdistymän luontaista vesitaloutta.
Rimpien vesitalouden kannalta ojitus oli erittäin haitallista ja niiden kuivuminen on ollut merkittävää ja
laajamittaista. Kapea muoto reunaojineen on heikentänyt tilanteen pysyvästi eikä rimmillä ole vettä kuin
lyhyen aikaa keväällä ja kesän aikana hyvin runsaiden sateiden aikana.
Kuivuneilla rimpialueilla kasvaa monin paikoin vaaleasaraa (Carex livida), joka on metsotrofisten soiden
laji. Rimpien välissä on mätäs-, väli- ja rimpipintaista suota, jossa kasvaa yleisesti siniheinää (Molinia
caerulea). Se viittaa myös metsotrofiseen ravinteisuustasoon, mutta on todennäköisesti myös hyötynyt
ojituksesta. Edellä mainittuja kasvilajeja löytyi läntiseltä ja itäiseltä suunnittelualueelta.
Rimpien turvepaksuus läntisellä kosteikkoalueella on mittausten mukaan enintään n. 80 cm ja tilanne
vaikutti samantyyppiseltä itäisen kosteikon alueellakin.

4

Metsähallituksen kiinteistö
Metsäyhtymän kiinteistö

Metsäyhtymän kiinteistö

200 m

Lumijoen seurakunnan
kiinteistö

Kuva 2. Lammennevan kosteikon yleiskuvaus. Ennen ojitusta suolla vallinneet veden virtaussuunnat on
merkitty valkoisella katkoviivalla. Nykyisiä ojien virtaussuuntia on merkitty keltaisella viivalla. Väärävärikuva ©
Maanmittauslaitos, lupanro 326/MML/11.
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rimpi -20
soistunut metsä +27

soistunut metsä +12
rimpi -16

soistunut metsä +25

rimpi -25

rimpi -2
soistunut metsä +35

rimpi -28

rimpi -18
soistunut metsä +45
rimpi -27

rimpi +9

rimpi -18

ojan pohja -30

70

rimpi -10

80

70

soistunut metsä +35

metsämaa +30

rimpi +10

rimpi -19

70

metsämaa +25

70
soistunut metsä +35

OLETUS: TÄSSÄ
OLISI VETTÄ 20 CM
RIMPINNAN PÄÄLLÄ

metsämaa +25

rimpi +5

rimpi -20

80

ojan pohja -9

rimpi -3

rimpi -19

70

soistunut metsä +19
metsämaa +85

metsämaa +31

ojan pohja -22
soistunut metsä +17
metsämaa +61
rimpi -14
rimpi 0
soistunut metsä +25

metsämaa +60
rimpi -2
rimpi -14

soistunut metsä -6

Kuva 3. Läntisen kosteikon korkotietoja. Kaikki arvot ovat suhteellisia ja ne luvut ovat cm. Mittauspiste on
valkoisen viivan kärki. Lukuja on verrattu tilanteeseen, jossa keskiosan rimpialueella olisi vettä 20 cm eli
vedenpintaa olisi jo nostettu! Jos luku on miinusmerkkinen, pisteen paikka on veden pinnan alapuolella luvun
ilmoittaman cm verran. ”Rimpi” = suon alin pinta (märin pinta). ”Soistunut metsä”= alue, jolla metsä kasvaa
huonosti, puiden välissä rimpipintaa yms. vetisiä puustoisia alueita. Mittauspaikka on kasvavien puiden tyvi
(”puun katkaisukohta”). ”Metsämaa” = hyvin kasvavan metsä pinta, mitattu kasvavien puiden tyveltä. Keltaiset
isot numerot ovat turvepaksuuksia. Mittauspaikka on numeron kohdalla. Väärävärikuva © Maanmittauslaitos,
lupanro 326/MML/11.
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rimpi -27
soistunut metsä +11

rimpi -4

rimpi -9

metsämaa +78

rimpi -13

soistunut metsä +22
rimpi -9

metsämaa +21

rimpi +6
OLETUS: TÄSSÄ OLISI
VETTÄ 20 CM
RIMPINNAN PÄÄLLÄ

rimpi -20

soistunut metsä +49

soistunut metsä +11
rimpi -20

metsämaa +80

metsämaa +41
rimpi +39

metsämaa +20

rimpi -27

rimpi -17
rimpi -17

Kuva 4. Itäisen kosteikon korkotietoja. Kaikki arvot ovat suhteellisia ja ne luvut ovat cm. Mittauspiste on
valkoisen viivan kärki. Lukuja on verrattu tilanteeseen, jossa länsiosan rimpialueella olisi vettä 20 cm eli
vedenpintaa olisi jo nostettu! Jos luku on miinusmerkkinen, pisteen paikka on veden pinnan alapuolella luvun
ilmoittaman cm verran. ”Rimpi” = suon alin pinta (märin pinta). ”Soistunut metsä”= alue, jolla metsä kasvaa
huonosti, puiden välissä rimpipintaa yms. vetisiä puustoisia alueita. Mittauspaikka on kasvavien puiden tyvi
(”puun katkaisukohta”). ”Metsämaa” = hyvin kasvavan metsä pinta, mitattu kasvavien puiden tyveltä.
Väärävärikuva © Maanmittauslaitos, lupanro 326/MML/11.
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Kuva 5. Läntinen kosteikko. Kuva a: Kuivunutta rimpinevaa alueen keskiosassa. Kuvan keskellä rimmessä
vaaleana näkyvä kasvi on vaaleasaraa. Viimepäivien sateiden vuoksi rimmissä oli vettä 5-10 cm. Vedenpinnan
tavoitekorkeus tällä rimpialueella olisi 20 cm rimmenpinnan yläpuolella, jolloin vettä olisi enimmillään 30 cm.
Kuvauspaikka on merkitty oheiseen väärävärikuvaan, kuvaussuunta on luoteeseen (=vasen reuna)-koilliseen. Kuva b:
Kuivunutta rimpialuetta alueen pohjoisosassa. Mätäspinnat ovat korostuneet kuivumisen vuoksi. Tälle rimpialueelle
veden tavoitekorkeus on 20 cm rimpipinnan yläpuolella. Kuvaussuunta länteen-itään. Kuvat J. Siekkinen/4.10.2012.
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Kuva 6. Itäinen kosteikko. Kuva a: Ojan vasemmalla puolella Särkipuron metsäyhtymän kiinteistö ja oikealla Lumijoen
seurakunnan kiinteistö. Rajaoja on hyvässä kunnossa ja varmistaa kuivatustilanteen säilymisen seurakunnan kiinteistöllä.
Tälle alueelle ei ole suunniteltu pengertä. Kuvauspaikka on merkitty oheiseen väärävärikuvaan, kuvaussuunta on pohjoiseen
(=vasen reuna)-koilliseen. Kuva b: Kahden kiinteistön rajaoja hieman etelämpänä. Ojan vasemmalle puolelle on suunniteltu
matala penger, joka estäisi rimpialueelle nousevan veden purkautumisen ojaan. Penger tehtäisiin paikalta kaivetusta
turpeesta. Kuvaussuunta luoteeseen-länteen. Kuvat J. Siekkinen/4.10.2012.

Särkiojan metsäyhtymän ja Lumijoen
seurakunnan kiinteistöjen rajaoja
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Toimenpidealueet ja toimenpiteet
Lomakkeella kuvataan toimenpidealueet ja niillä tehtävät toimenpiteet riittävän yksityiskohtaisesti

Toimenpide
Puuston poisto

Toimenpiteen tavoite ja kuvaus
Kosteikon kunnostamista varten puustoa ei tarvitse välttämättä poistaa alueelta.
Patojen ja patopenkereiden kohdalla oleva harva puusto voidaan kaataa
kaivinkoneella työn aikana. Siirtymiset kohteelta toiselle voidaan tehdä
harvapuustoisten suon osien kautta.
Puuston poisto parantaisi kosteikkoa lähinnä kahdesta syystä:
1) Vesilinnut hyötyvät kosteikkoalueen ja sen välittömän ympäröivän ja
välialueiden avoimuudesta, koska petoriski alenee
2) Suomaisema palautuu ennen ojitusta vallinneeseen tilaan, jos
avovesialueiden väliin jääviä puustoisia osia hakataan.

Patolaitteet
patopenkereet

Mikäli puuston poistoa tehdään, sitä kannattaisi tehdä mahdollisimman paljon em.
syiden johdosta sekä korjuukustannusten kattamiseksi. Hakkuu kannattaisi
kohdistaa ojituksesta hyötyneen puuston poistoon, ts. poistettaisiin hyvin kasvaneet
puut ja jäljelle jätettäisiin alkuperäisen suoympäristön puita, kuten käkkärämäntyjä,
huonosti kasvavia ja lahovikaisia puita.
ja Patolaitteena joustava rumpuputki
Vedenkorkeuden säätely kannattaisi pitää tavoitteena myös tällaisilla avovesialueita
sisältävillä rimpisoilla. Helpoimmin ja edullisimmin sen voi toteuttaa laittamalla sekä
läntiselle että itäiselle kosteikolle läpimitaltaan 100 mm joustavaa rumpuputkea
kahteen patoon hieman eri puolille osa-alueita.
Joustavalla putkella haluttu vedenpinnan korkeus voidaan toteuttaa kahdella tavalla:
1) Putken etupäähän asennetaan T-haara, joka on sopivalla korkeudella
vedestä. Putken takapää lasketaan ojan pohjalle.
2) Putken etupää on ojan pohjalla ja takapää pidetään sopivassa korkeudessa
tolppaan kiinnitetyn narun avulla.
Kosteikon tyhjennys onnistuu helposti, kun lasketaan toisen tai molempien putkien
päät ojan pohjalle. Kosteikon kesannointi 4-6 vuoden välein voi parantaa kosteikon
tuottoa, kun uutta kasvillisuutta tulee kuivuneille pinnoille. Kun vesi nostetaan 1 tai 2
kesannointivuoden jälkeen, kasvillisuus jää veden alle. Se luo vesieliöyhteisön
paikalle, jota vesilinnut voivat käyttää ravintona kasvisravinnon ohella.
Ojiin patoja
Molemmille kosteikoille tehdään ojiin patoja, joilla estetään veden virtaus
rimpialueelta syvempänä oleviin ojiin. Padon kohdalta ojasta kaivetaan aluksi
kasvimateriaali ja heikosti maatunut turve pois, millä varmistetaan, että padon
pohjan tai ojaluiskan kautta vesi ei pääse virtaamaan tai tihkumaan aiheuttaen
padon eroosiota. Kaivettua pintaa vasten kasataan hyvin maatunutta turvetta. Padon
harja tehdään 50 cm suon pinnan yläpuolelle ja 7-10 m pitkäksi. Padon leveys täytyy
yltää ojan molemmin puolin oleviin kaivuumaakasoihin. Pato tiivistetään hyvin
kauhalla.
Patovalleja ojan ja rimpialueen väliin
Ojitusta on tehty monin paikoin siten, että rimmet on halkaistu ojituksilla. Itäisellä
kosteikolla tällaisia kohtia on useita, yhteensä 450 m pituisella matkalla. Osassa
näistä kohdista kaivuumaakasat ovat ojan samalla puolella erillisiä, joten ne eivät
muodosta yhtenäistä ”valmista” patopengertä. Näihin kohtiin on varalta suunniteltu
pitempää yhtenäistä pengertä.
Pengertä tehtäessä poistetaan aluksi kaivinkoneen kauhan leveydeltä suon
pintakerros. Paljastunutta turvetta vasten kasataan hyvin maatunutta turvetta, jolla
saadaan heikosti vettä läpäisevä padon keskikohta. Sen päälle kasataan lisää hyvin
maatunutta turvetta 50 cm: n korkeuteen asti. Muu penkereen osa voidaan tehdä
paikalta kaivetusta turpeesta. Penkereen leveys päältä on 1,5-2 m. Jos penger
halutaan maisemoida hyvin, se peitetään lopuksi suon pintaturpeella. Se vähentää
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myös penkereen vesakoitumista lähitulevaisuudessa.
Tulo- ja lähtöuomien Koillisesta virtaavat ojat tuovat molemmille kosteikoille riittävästi vettä. Nykyinen
kaivuutyöt
ojitus takaa myös sen, että kosteikolta poistuva vesi päätyy hallitusti ojiin
patolaitteena toimivien rumpuputkien kautta tai muista suon osista pintavalunnan
kautta..
Kosteikon muut
Läntisen kosteikon koillisreuna on otollinen paikka riistapellolle. Kunnostuksen
kaivuutyöt
yhteydessä voidaan kaivaa esim. rimpialueelta turvetta vesialueen reunaan ja
osittain kuivalle maalle. Siihen voidaan kylvää esim. syysviljaa, joka keväällä tarjoaa
tuoretta viherravintoa muuttaville vesilinnuille.

Turpeesta tehty patopenger:
korkeus 0,5 m, leveys päältä 1 m, alta
2,5 m, pituus 80 m

Turpeesta tehty pato ojaan: korkeus
0,5 m suon pinnan yläpuolella, leveys
päältä 1 m, pituus 7-10 m.

Metsäautotie kunnostetaan
syksyllä 2012, jolloin molemmin
puolin tietä kaivetaan uudet
kuivatusojat. Ojat estävät veden
virtaamisen tien itäpuolelle.

Kuva 7. Toimenpiteet ja arvioitu veden vaikutusalue läntisellä kosteikolla. Kartalle on merkitty
kaivinkonetyönä tehtävät padot (violetit viivat) ja patopenger (ruskea viiva). Sinisellä värjätyllä alueella vettä
on lähes yhtenäisenä avovesipintana 5-20 cm. Keltainen alue on harvapuustoista, soistunutta metsää, johon
vesi nousee rimpipinnoille alle 10 cm:n korkeudelle (mättäillä kasvavien puiden väliin) tai joka on n. alle 20 cm
tavoitevedenpinnan yläpuolella. Lisäksi on huomattava, että vesi tulee nousemaan vesialueen koillispuolen
ojissa ja pysymään siellä selvästi nykyistä korkeammalla. Määrityksessä on käytetty vaaitustietoja ja
väärävärikuvan tulkintaa maanpinnan kosteustasosta.
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Tämä oja on Särkiojan metsäyhtymän ja
Lumijoen seurakunnan kiinteistön
rajaoja. Oja on tällä hetkellä hyvässä
kunnossa eikä sitä tukita, joten se
varmistaa seurakunnan kiinteistön
kuivatustilanteen säilymisen ennallaan.

Kuva 8. Toimenpiteet ja arvioitu veden vaikutusalue itäisellä kosteikolla. Kartalle on merkitty
kaivinkonetyönä tehtävät padot (violetit viivat) ja patopenger (ruskea viiva). Sinisellä värjätyllä alueella vettä
on lähes yhtenäisenä avovesipintana 5-20 cm. Keltainen alue on harvapuustoista, soistunutta metsää, johon
vesi nousee rimpipinnoille alle 10 cm:n korkeudelle (mättäillä kasvavien puiden väliin) tai joka on n. alle 20 cm
tavoitevedenpinnan yläpuolella. Lisäksi on huomattava, että vesi tulee nousemaan vesialueen koillispuolen
ojissa ja pysymään siellä selvästi nykyistä korkeammalla. Määrityksessä on käytetty vaaitustietoja ja
väärävärikuvan tulkintaa maanpinnan kosteustasosta.
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