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

Kosteikon nimi

Latvalampi

Pinta-ala (ha)

8 ha

Maakunta
Kainuu
Kunta
Suomussalmi
Suomen
Kainuu
riistakeskuksen alue
Kosteikko kuuluu Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life+ − hankkeen
kyllä
ei
vesilintu- ja kosteikkoelinympäristöjen hoidon mallikohteiden verkostoon
Keskipisteen
N: 718 0587
Koordinaattijärjestelmä ETRS-TM35FIN-koordinaatisto
koordinaatit
E: 598 335
Kiinteistöt
Kosteikko rajautuu 2 kiinteistön alueelle (maanomistajat: 15-1 KIVIÖ: KINNUNEN
VEIKKO JOHANNES oikeudenomistajat sekä 15-2 ISOHAVANA: KINNUNEN
KALLE JALMARI oikeudenomistajat, kuva 2).
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
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
Suostumukset ovat
suostumukset kosteikon toteuttamiseksi tämän
kyllä
ei
kyllä
ei
liitteenä
toimenpidesuunnitelman mukaisesti
Alueen omistaja/omistajien
Jyrki Kinnunen, Suomussalmi
yhteyshenkilö
Kosteikkohankkeen toteuttaja
Jyrki Kinnunen
(vastuu- ja yhteyshenkilö)
Kosteikkosuunnittelu
Juha Siekkinen (Suomen riistakeskus, Oulu)
Suunnitteluun osallistuneet
Jyrki Kinnunen, Jouni Tolonen ja Marko Paasimaa (Suomen riistakeskus,
Kainuu)
Rahoitusvastuu(t)
Suomen riistakeskus: Kotiseutukosteikko Life – hanke
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 Jyrki Kinnunen. Esiselvitysvaiheen jälkeen pidettiin J. Kinnusen ja J. Tolosen kanssa yhteinen
kartoitus- ja suunnittelupalaveri maastossa 21.9.2011. Tapaamisessa
keskusteltiin mm. mallikosteikon toteuttamisen periaatteita ja kosteikon
kunnostamisen lähtökohtia ja alustavia toimenpiteitä. Lisäksi maastossa
selvitettiin yhdessä kosteikon pinnanmuotoja tasolaser-mittauksen avulla.
Maanomistajat saivat katsottavaksi kohteen vaaitusmittausten tulokset
viikolla 41/2011. Puhelinkeskustelujen jälkeen jatkettiin suunnittelua.
Toimenpiteistä keskusteltiin Jyrki Kinnusen kanssa vielä puhelimitse.
Maanomistajat saivat tarkistettavaksi 20.10.2011 päivätyn toimenpidesuunnitelman, jossa esitettiin vaaitusmittausten tulokset, mahdollinen +10 cm
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tason vedenpinnan nostosta aiheutuva uusi vesiraja sekä kaikki keskeiset
toimenpiteet ja patolaitteen perusrakenne. Toimenpidesuunnitelm an
hyväksyntää varten lähetettiin samalla maanomistajan suostumus
kosteikon toteuttamiseen toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Nämä
allekirjoitetut suostumukset ovat liitteenä. Maanomistajille lähetettiin vielä
sähköpostitse 21.10.2011 päivätty suunnitelma, johon oli tehty pieniä
muutoksia suunnitelman rakenteeseen.
Maanomistajilta ei saatu tämän jälkeen korjausehdotuksia, joten
28.10.2011 päivätty suunnitelma on lähes sama kuin 21.10.2011 päivätty.

Vastuu patorakenteista

Maanomistaja Jyrki Kinnunen on ollut aktiivinen ja edistänyt hankkeen
toteuttamista suunnitteluprosessin ajan. Lisäksi muiden maanomistajien
toiveet on huomioitu toimenpidesuunnitelmaa laadittaessa.
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.
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
Suunnitelman kartat,
piirustukset ja taulukot
Yleissijaintikartta
Suunnittelualueen kiinteistöt

Laadittu

Lisätieto
kuva 1
kuva 2

Valuma-alue peruskartalla
Ilmakuva/väärävärikuva

kuva 3

Kosteikon topografia
Kosteikolla tehtävät toimenpiteet

kuva 5
kuva 8

Kosteikon veden syvyysluokat

Kuvaus kpl ”3 Toimenpidealueet ja toimenpiteet” lopussa

Patopenkereiden rakenne
Patolaitteen mitoitus

taulukko 1 ja taulukko 2

Patolaitteen rakenne
Kosteikon poikittaisleikkaus

kuva 4

kuva 9

Kosteikon pitkittäisleikkaus
Toimenpiteiden kustannusarvio

taulukko 3

Kuva 1. Latvalammen kosteikon sijainti. Pohjakartat © Maanmittauslaitos, lupanro 326/MML/11.
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122-0 HUURRE: JUNTUNEN IRJA SIGNE oikeudenomistajat JA
JUNTUNEN VILHO EINO oikeudenomistajat

45-0 LATVALEHTO : PYYKKÖNEN
PIRKKO MARJATTA oikeudenomistajat

15-1 KIVIÖ: KINNUNEN VEIKKO
JOHANNES oikeudenomistajat

15-2 ISOHAVANA:

KINNUNEN
KALLE JALMARI oikeudenomistajat

124-0 KATAJA: KYLLÖNEN EILA HILKKA SOFIA, HOLOPAINEN
ALPO RAUNO VILHELM JA HOLOPAINEN ANNE MAARIT HANNELE

46-0 RAATEVAARA: TOLONEN JOUNI VEIKKO

Kuva 2. Latvalammen kiinteistötiedot. Pohjakartatta © 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
212,5 mmpy
kuva 1
Valuma-alueen laajuus
580 ha
kuva 3
Kohteen vaaitus
ei ole vaaitettu
kuva 5. Mittaukset: Juha Siekkinen, 21.9.2011.
vaaituskojeella
Maanomistajista Jyrki Kinnunen ja Jouni
tasolaserilla
Tolonen olivat osan aikaa mukana mittauksissa.
GPS-mittauksella
Suunnittelualueena on Latvalampi, jota on aikoinaan laskettu n. 50 cm. Lammen keski- ja pohjoisosa on
samassa korkeustasossa, kun taas eteläosa on n. 10–30 cm korkeammalla. Keski- ja pohjoisosalla on
normaaliveden aikaan laaja avovesipintai nen alue.
Lampea ympäröivillä maa-alueilla on tehty ojituksia ja osa ojista on jo umpeutunut lammen lähellä olevilla
tasaisilla suoalueilla. Luoteispuolella olevalla osittain metsittyneellä peltoalueella on tehty muutaman ojan
osalta kunnostusojitusta. Nykyisillä Latvalammen ympäristön ojituksilla ei ole merkitystä lammen tilaan.
Latvalammen yläpuolinen valuma-alue on turve- ja kivennäismaata. Turvemaat on ojitettu. Latvalampeen
virtaa itäpuolelta tuleva Porkkapuro, joka lähtee n. 1,5 km koilliseen sijaitsevasta Kankilammesta.
Yläpuolisen valuma-alueen ojitukset ohjaavat valumavesiä melko nopeasti Porkkapuroon, sillä ojat
näyttävät olevan yhteydessä suoraan puroon. Porkkapuron luonnontila on heikentynyt ojitusten vuoksi.
Lisäksi on mahdollista, että sitä on jonkin verran oiottu. Puro virtaa Latvalammen keskikohtaan 150–200
cm:n levyisenä ja 40–70 cm:n syvyisenä. Lammen alueella uomaa on ainakin kaivettu ja oiottu, sillä uoman
reunoilla on kaivuumaapenkkoja. Puron pohja näillä kohdin on hiekan peitossa.
Vesi poistuu Latvalammen luoteisreunasta Latvajokeen ja sen jälkeen n. 6 km:n päässä sijaitsevaan
Kangasjärveen. Lähellä lampea uomaa on oiottu ja sen leveys on 70–100 cm ja syvyys 40–60 cm.
Kaivuumaapenkat ovat edelleen näkyvissä. Uoman reunassa ja osin kaivuumaiden kohdalla kasvaa
katajaa (Juniperus communis) ja runsaasti siniheinää (Molinia caerulea). Rantapuusto on lähinnä
nuorehkoa koivua ja sitä on aikoinaan hakattu, joten uoma ja sen lähiympäristö eivät ole luonnontilaisen
kaltaista Latvalammen lähettyvillä.
Erityisarvot, jotka voivat vaikuttaa kosteikon Lisätiedot tai tietolähde
perustamiseen tai kunnostamiseen
Uhanalaisten lajien
kyllä
ei Lähde: sähköpostiviesti 17.10.2011 biologi Maarit Vainiolta,
havaintoja alle 500 m:n
Kainuun ELY-keskus
etäisyydellä
EU:n direktiivilajeja
kyllä
ei Viitasammakolle alue epäedullinen, koska rantojen matalat
vesialueet kuivuvat alavedenkorkeuden aikaan
(sammakkokartoitusta ei ole tehty)
Suojelualue alle 500 m
kyllä
ei Lähde: Paikkatietoikkuna.fi-verkkosivusto 17.10.2011
etäisyydellä
Metsälain erityisen tärkeät
kyllä
ei
elinympäristöt
Virkistyskäyttöä tai
kyllä
ei
-rakenteita
Erityisiä maisema-arvoja
kyllä
ei
Muinaisjäännöksiä alle 200
kyllä
ei Lähde: Paikkatietoikkuna.fi-verkkosivusto 17.10.2011
m etäisyydellä
Pohjavesialue
kyllä
ei Lähde: Paikkatietoikkuna.fi - verkkosivusto 18.10.2011
Muita erityispiirteitä
kyllä
ei Kosteikon nykytilan suurin ongelma on, että kesän
kuivimman kauden aikana lammen pinta pääsee laskemaan
n. 30–40 c m, jolloin keskiosaan jää vain melko kapea
vedenuoma. Samalla paljastuu laaja, lähes kasviton
mutapohja. Kosteikon kunnostamisen tarkoituksena on
estää veden pinnan lasku kesän aikana.
Tärkeimmät luontoarvot
Luontokartoitus Huomionarvoinen lajisto ja muut keskeiset ominaispiirteet
tehty
sekä luontokartoituksen tekijä(t)
Kasvillisuus ja kasvisto
kyllä
ei Ei todettu erityisiä kasvillisuustyyppejä tai kasvilajeja.
Kasvillisuuskartta on kuvassa 4 ja valokuvia alueelta kuvissa
6 ja7.
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Keski- ja pohjoisosa
Ranta-alueet ovat loivapiirteisiä ja vanha rantapenkka
erottuu rantavyöhykkeen yläreunassa. Rantavyöhykkeen
yläosa kuivan maan kohdalla on puutonta ja nevamaista.
Tulva-aikana tämä vyöhyke on jonkin aikaa veden peitossa.
Rantavyöhykkeen keskikohdilla vesirajan tuntumassa, jossa
veden syvyys on alle 10 cm, on saraluhtaa (SLu).
Sarakasvustot kelluvat osittain veteen uponneena ja ne
nousevat ja laskevat veden korkeuden vaihdellessa.
Jouhisara (Carex lasiocarpa) ja pullosara (Carex rostrata)
ovat saraluhdan tyyppilajit. Lisäksi esiintyy järvikortetta
(Equisetum fluviatile), kurjenjalkaa (Potentilla palustris) ja
siniheinää (Molinia caerulea). Paikoin esiintyy kiiltopajun
(Salix phylicifolia) muodostamia matalia pensaikkoja.
Rantavyöhykkeen alaosassa veden peittämällä matalalla
alueella on lähinnä pullosaraa, lisäksi järvikortetta on monin
paikoin. Koko rantavyöhykkeen saraikon leveys vaihtelee 530 m välillä ja on leveimmillään pohjoisrannalla.
Avovesialueella on vain vähän kelluslehtistä kasvillisuutta ja
ilmaversoiskasvillisuuskin on lähinnä rannan tuntumassa
olevaa saraikkoa. Lammen syvyys tällä alueella lienee
enimmillään n. 1 m, mutta alle 0,5 m syvyistä vesialuetta on
suurin osa. Vedenkorkeus vaihtelee kesällä ja kuivina
jaksoina veden pinta laskee paljastaen laajat mutapohjaiset
alueet. Todennäköisesti vedenvaihtelusta ja pohjan
paljastumisesta johtuen vesikasvillisuus avovesialueella on
suhteellisen vähäistä.
Ympäröivät maa-alueet tällä alueella ovat turvemaata, kuten
puustoisia isovarpurämeitä (IR), rahkarämeitä (RaR) ja
mesotrofisia saranevarämeitä (MeSNR) sekä soistuneita
kankaita.
Eteläosa
Alueella on vain kaksi pienehköä avovesiplutaikkoa. Muuten
alue on lähinnä oligotrofista lyhytkorsinevaa (olLkN),
saranevaa (olSN) ja rimpinevaa (olRiN). Ympäröivät maaalueet ovat vähäpuustoista rämettä, oligotrofista ja
mesotrofista nevarämettä sekä oligotrofista lyhytkorsinevaa.
Itäpuolella soistunut kuivahko kangas (EVTs) ulottuu lähelle
rantaa.

Linnusto

kyllä

ei

Kartoitukset: Juha Siekkinen (FM, eläintiede), 21.9 2011.
Joutsen (uhanalaisuusluokitus: LC) käyttää Latvalampea
levähdys- ja ruokailualueena keväällä ja syksyllä.
Kosteikkolinnuston pistelaskennat: parilaskenta 18.5.2011,
poikuelaskenta 19.7.2011 sekä loppukesän laskenta
19.8.2011. Parilaskennassa todettiin 6 tavikoirasta sekä
kahlaajia (1 töyhtöhyyppä, 1 taivaanvuohi ja 2 liroa). Muissa
pistelaskennoissa havainnoitiin vain vesilintuja, mutta lintuja
ei todettu.

Muu eläimistö

kyllä

ei

Kartoitukset: Marko Paasimaa ja Juha Siekkinen
Jyrki Kinnusen ja Jouni Tolosen mukaan (suulliset tiedot
21.9.2011) Latvalammessa on ollut haukea ja ahventa
ainakin aiemmin. Purotaimenen esiintymisestä Porkkajoessa
tai Latvajoessa ei ole varmuutta. Lammen kuivuminen on
heikentänyt merkittävästi kalojen elinmahdollisuuksia.

Lisätiedot
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Kuva 3. Latvalammen alueen hydrologiaa. Kosteik on valuma-alueen laajuus on 580 ha (tumman sininen
yhtenäinen viiva). Luontaisia virtaamasuuntia on merkitty tumman sinisellä nuoliviivalla ja ojien
virtaamasuuntia vaalean sinisellä nuoliviivalla. Valuma-aluetiedot: Paik k atietoik k una.fi -verkk osivusto (tiedot
haettu Internetistä 18.10.2011, viivapiirrok set: J. Siek k inen). Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro
326/MML/11.
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OlLkN
meSNR

EVTs

SLu
SLu

RaR

Metsitetty pelto

RaR

IR

SLu

EVTs

SLu

SLu
SN
olLkN

olRiN
meSNR

100 m

EVTs

Kuva 4. Latvalammen
hydrologiaa ja
kasvillisuustyyppejä.
Yläk uva: ilmak uva on vuodelta 2004
ja vedenpinnan taso vastaa hyvin
alueen nyk yistäkin
k esk ivedenk ork eutta. Keltaisella
tek stillä on merkitty
k asvillisuustyyppejä ja niiden
selityk set ovat tauluk ossa ”2 Alueen
nyk ytila”, k ohdassa ”Kasvillisuus ja
k asvisto”.
Alak uva: ilmak uva on vuodelta 2011
ja k uvausaik a ilmeisesti k esk ikesä.
Vedenpinnan taso vastaa k esän
k uivan k auden tilannetta, k un vesi
on lask enut n. 30 cm. Vedenpinnan
alenemisen seurauksena
paljastuvat laajat mutapohjaiset
alueet avovesialueen reunoilta.
Vettä jää vain lammen k esk iosan
k apeaan uomaan ja eteläosan
ylempänä sijaitsevaan pieneen
avovesiplutaik k oon. Punaiset viivat
ovat k iinteistörajoja. Pohjakartta ©
Maanmittauslaitos, lupanro
326/MML/11.
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100 m

Kuva 5. Latvalammen kosteikon topografia. Mittauk set on tehty 21.9.2011, jolloin O-taso on Latvalammen
avovesialueen pinta k esk i- ja pohjoisosalla. Muut arvot ovat vertailuarvoja tähän tasoon. Mittauspiste on luvun
etumerkin k ohdalla oleva punainen ympyrä. Arvot ovat cm:nä ja +-merkk i osoittaa, että k yseinen mittauspiste
on vedenpinnan yläpuolella. Numeron jälk een on mainittu mistä pinnasta mittaus on tehty. Mittausten
perusteella eteläpään avovesiplutaik k o on 22 cm k ork eammalla k uin lammen pinta. Lisäk si
naapurik iinteistöjen maanpinnan taso on vähintään n. 55 cm lammen pintaa k ork eammalla ja k asvullisen
metsämaan taso (arvot, joiden jälk illiitteenä ”metsä”) vielä k ork eammalla. Jos vedenpintaa nostetaan 10 cm,
k uivatusvara k asvulliseen metsämaahan on alimmillaan pohjoisen k iinteistön k ohdalla (+51 cm), mutta
sielläk in k apeassa, soistuneessa metsäkaistaleessa. Muilla rajak ohdilla taso on n. 15 cm k ork eammalla.
Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 326/MML/11.
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A

B

C
A ja B
C

Kuva 6. Latvalammen pohjoisosan vedenk ork euden vaihtelu v. 2011.
Keväällä (kuva A, 18.5.2011) lammen pinta on suurin piirtein sama
k uin syksyllä (kuva C, 21.9.2011). Tässä suunnitelmassa vedenpinnan
tavoitetasok si on suunniteltu k uvan C tilannetta. Kesällä (kuva B,
19.7.2011) vedenk ork eus lask i n. 30 cm, mink ä seurauksena vettä oli
lähinnä lammen k esk iosalla ja paljasta mutapohjaa tuli laajalti näkyviin.
V. 2011 otettu ilmak uva (esim. k uva 4, alakuva) vastaa tätä alaveden
tilannetta. Ilmak uvaan on merkitty k uvauspaikat ja viivoilla k unkin
paikan k uvaussektori. Valok uviin on merkitty myös k olmella erivärisellä
viivalla ne k olme saareketta, jotk a toistuvat eri k uvissa. Kuvat A ja B on
otettu samalta paikalta ja k uva C näistä n. 40 m itään. Kuvat A ja C J.
Siek k inen, k uva B M. Paasimaa. Pohjakartta © Maanmittauslaitos,
lupanro 326/MML/11
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A

B

C

D

D
C
A ja B

Kuva 7. Latvalammen keski- ja pohjoisosaa. Jo k ymmenen sentin
vedenk ork euden ero paljastaa/peittää matalia ranta-alueita. Tämä
ilmenee k uvissa A ja B, jotk a on otettu samasta paikasta 18.5. ja
21.9.2011. Kuva C (k uvaussuunta pohjoiseen, 21.9.2011): pohjoisosan
matalan veden vyöhyk k eessä on jouhi- ja pallosaraluhtaa. Kuvan
etualan saraik ossa on vettä 0-10 cm:n välillä. Kuva D (k uvaussuunta
lounaaseen-länteen 21.9.2011): k uvaan on merkitty viivalla se arvioitu
veden 0-taso, jos vettä nostettaisiin tavoitetasosta 10 cm. Kuvan
avoveden reunassa vedensyvyys on 10–20 cm Kuvat: J. Siek k inen.
Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 326/MML/11
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Toimenpidealueet ja toimenpiteet
Lomakkeella kuvataan toimenpidealueet ja niillä tehtävät toimenpiteet riittävän yksityiskohtaisesti

YHTEENVETO
TOIMENPITEISTÄ
Kosteikko
perustetaan

Toimenpide
Puuston poisto
Patolaitteet ja
patopenkereet

Perustaminen

Tärkeimmät toimenpiteet

patoamalla

 Latvalammen vedenpinta vakiinnutetaan keskivedentasolle,
mikä on sama taso kuin 21.9.2011 (todettu maastossa Jyrki
kaivamalla
Kinnusen kanssa).
 Pato tehdään patolevyllä lähtöpuroon (Latvajokeen).
 Kosteikolta ei poisteta puustoa eikä tehdä muita kaivuutöitä
 HUOM! Latvalammen pinnan tarkkaa korkeutta ei ole mitattu.
21.9.2011 avovesialueen raja oli sama kuin v. 2004 otetussa
ilmakuvassa (esim. kuva 5). Latvalammen tasoksi peruskarttaan
on merkitty 212,5 mmpy ja sitä käytetään tässä suunnitelmassa
”keskivedentasona”. Lukema on kuitenkin merkitty lainausmerkkeihin osoittamaan, että todellista tasoa ei ole mitattu.
Toimenpiteen tavoite ja kuvaus
Kosteikolta ei poisteta puustoa, koska kosteikon alue puuton
Tavoitteena on vakiinnuttaa Latvalammen vedenpinnan taso keskivedentasolle.
Tämä taso vastaa kuvan 4 yläkuvan tilannetta. Toimenpiteellä estetään nykyisin
esiintyvä vedenpinnan aleneminen 30–40 cm:llä (kuva 4, alakuva). Nykyisin kuivan
kauden aikana tapahtuva vedenpinnan aleneminen on haitallinen matalassa
vedessä ja avovedessä elävälle vesilinnustolle.
Toimenpiteiden jälkeen lammelle muodostuu mahdollisimman paljon 20–50 cm
syvyistä vesialuetta, mikä on puolisukeltajille optimisyvyys ravinnonhankinnassa.
Lisäksi kalojen kulku voitaneen varmistaa patolevyyn tehtävän matalan kolon avulla.
Toimenpiteet eivät vaikuta ympäröivien kiinteistöjen kuivatustilanteeseen.
Pato on suunniteltu Latvajoen kapeaan kohtaan, Latvalammen luoteisreunasta n. 80
m länteen (kuva 10). Puro on tällä kohdin 120–150 cm leveä ja vesisyvyys 70–80
cm. Puron pohjassa on pehmeää mutaa ainakin 150 cm.
Lähtök ohtana patolevyn asentamiselle on, että puron reunapenk k oja ei k aivettaisi
auki. Tällä varmistetaan, että paikoilleen tiivistynyt turvekerros säilyy ehjänä
patolevyn asentamisen jälkeen. Se myös turvaa parhaiten vesitiiviyden levyn
päätyjen kohdalla ja levyn pysymisen asennossaan.
Aluksi kaivinkoneella painetaan molempiin päihin 100x100 mm kestopuuparrut
mahdollisimman syvälle. Sen jälkeen kaivinkoneella painetaan turpeeseen
filmivanerinen patolevy (koko 1500x3000 mm, paksuus 27/30 mm). Levyn
tunkeutumista turpeeseen voidaan parantaa siten, että turpeeseen painetaan aluksi
metallilevy, joka on hitsattu rautatangon päähän. Tällä tavoin turpeessa
mahdollisesti olevat liekopuut katkeavat tai levylle voidaan etsiä parempi paikka
vierestä.
Patolevy painetaan mahdollisimman syvälle. Tavoitteena on upottaa se puron
pohjasta ainakin metrin verran mutaan. Tämä voi estää veden virtaamisen levyn
alapuolelta. Levy pyritään kuitenkin painamaan vielä syvemmälle, jos mahdollista.
Varaudutaan siihen, että turpeessa olevat liekopuut tai kivet estävät sen. Lopuksi
tehdään virtaamamitoitusten mukaan suunniteltu aukko ja asennetaan säätölevy
ruuveilla paikalleen.
Jos ensin asennettu patolevy painuu hyvin syvälle ja uhkana on, että vesi voi kiertää
puron pohjasta levyn ali, laitetaan toinen filmivaneri sen päälle. Tällöin levyt liitetään
toisiinsa saumakohdasta vaakasuoraan asennetuilla sidelankuilla.
Päällimmäiseen levyyn tehdään vedenkulkuaukot vasta kun levyt on asennettu
paikoilleen. Aluksi tehdään aukko alempaan tavoitekorkoon (kun kosteikon
vedenpinta halutaan pitää tasolla ”212,2” mmpy = 30 cm alempana tavoitetasosta).
Paikanpäällä tehdään myös etupuolelle liitettävä säätölevy, joka säätää normaaliajan
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tavoitekorkeuden (tasoon ”212,5” mmpy). Säätölevy kiinnitetään ruuveilla kehikkoon.
Jos kosteikon vedenpintaa halutaan nostaa 10 cm ylemmäksi (tasoon ”212,6”
mmpy), sitä varten voidaan tehdä kokonaan uusi säätölevy tai korottaa sitä erillisellä
levyllä.
Sen jälkeen painetaan toiset kestopuuparrut patolevyn toiselle puolelle. Patolevyn
ympärillä oleva turvemaata tiivistetään painamalla kaivinkoneen kauhalla. Lopuksi
pienet penkereet padon kohdalle tarpeen mukaan ja tehdään loput maisemointityöt.

Tulo- ja lähtöuomien
kaivuutyöt
Kosteikon muut
kaivuutyöt
Luonnonpurossa
kalan kulun
varmistaminen

Vesialueiden pintaalat ja syvyydet

Tulvakynnyksenä toimii puron molemmilla puolilla oleva nykyinen matalahko
reunapenger ja turvemaan pinta (kuva 10). Nykyisin tulvien aikaan vesi nousee
purossa yli uoman leveydeltä ja se voi tapahtua niin jatkossakin. Sen vuoksi
patolevyn ympärille tehdään enintään matala ja lyhyt penger.
Tulouomaa ei kaiveta. Lähtöuomassa tehdään kaivuutöitä enintään patolevyn
asentamisen kohdalla
Ei tehdä kaivuutöitä
Kalojen kulku varmistetaan tekemällä patolevyyn pieni ja matala V-aukon muotoinen
kolo, jonka syvyys keskeltä on 10 cm (kuva 9). Puroveden korkeus pysyttelee
patolevyn aukon alapuolella melko samalla tasolla kuin etupuolellakin, sillä
vaaitusmittauksissa puron pinta oli 20 m:n päässä alajuoksulla vain 4 cm alempana
kuin suunnitellun padon kohdalla.
Latvalammessa elää ainakin kevätkutuisia kaloja, jotka nousevat kevättulvien
aikaan. Tuolloin Latvajoessa veden virtaus on joka tapauksessa runsas, minkä
johdosta kalojen nousu patolevyn kohdalta ylävirtaa kohti pitäisi onnistua.
Keski- ja pohjoinen avovesialue ja siihen välittömästi liittyvä saraluhta, jota
puolisukeltajat voivat käyttää: 6 ha. Tästä alueesta n. 0-20 cm 1,5 ha (25 %), n.
20–50 cm 4 ha (65 %) ja yli 50 cm 0,5 ha (10 %).
Eteläinen rimpisuo-avovesialue: 2 ha, josta avovettä 0,15 ha (7,5 %, oletuksena,
että vedenpinta vakiinnutetaan nykytasolle). Puolisukeltajat voivat käyttää
todennäköisesti n. 0,2 ha:n aluetta (avovesialueet+ välittömät reunat).
Jos vedenpintaa nostetaan 10 cm, avoveden osuus lisääntyy pitkin keski- ja
pohjoisosan reunoja ja eteläisen osan luoteisosalla jonkin verran. Vedenpinnan
noston myötä muodostuva uusi avoveden arvioitu raja on piirretty kuvaan 8. On
kuitenkin todennäköistä, että nostosta huolimatta avoveden osuus ei kasva, vaan
kasvillisuuden sitoma turve nousee vedenpinnan mukana.
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PATOLAITE
telkänpönttö

pienpetoloukku
(Latvajoen varrelle)

Kuva 8. Latvalammen kunnostamisen toimenpiteet. Sinisellä viivalla on rajattu arvioitu vesipinnan 0-taso,
jos lammen k esk ivedenpintaa nostetaan 10 cm:llä (tasoon ”212,6” mmpy). Rajaus on tehty maanpinnan
k osteustason
ja
joidenk in
ranta-alueiden
mittauspisteiden
perusteella.
Keltaisella
merk ityt
k ork omittausluk emat viittaavat k esk ivedentasoon, jok a on tehty 21.9.2011 (taso ”212,5” mmpy).
Pienpetolouk un ja telk änpönttöjen paikat ovat viitteellisiä. Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro
326/MML/11.

14

Taulukko 1. Latvalammen kosteikolle suunnitellun patoseinän mitoitus normaalin vedenpinnan
tavoitekorkeuden ajalle. Mitoituk sessa on k äytetty Jouko Hämäläisen (Pohjois-Savon metsäkesk us)
Allasmitoitus-ohjelmaa teräväharjaiselle padolle ja veden viipymässä altaan mitoitusta. Mitoituk sen
lähtök ohtana on padon normaali tavoitekork eus (”212,5” mmpy) ja k esk imääräinen ylivirtaama, k osk a
tulvahuiput pääsevät virtaamaan vapaasti ojan reunoilla. Ojan reunat ovat k asvillisuuden peitossa ja k estävät
satunnaisia ylivirtaamia, k uten tähänkin asti on tapahtunut.
Ominaistieto ja yksikkö
Valuma-alue (km2)
Keskiylivaluma MHq (l/sxkm2)
Keskiylivirtaama MHQ (l/s)
Kosteikon pinta-ala (ha)
Kosteikon vesialueen pinta-ala (ha)

Arvo
Lisätieto
5,8
160 lähde: Seuna 1983; kevätkauden kes kiylivalum at
928
8,0
6,2

Veden viipymä (tuntia)

3,5

Purkautumiskerroin

u

0,65

Padon harjan vaakasuora pituus (m)

b

3,00

Painekorkeus (m)
Virtausnopeus ylävirran puolella (m/s)
Supistumakohtien määrä
Aukon ja pilarien sivujen muotokerroin
Tehopituus (m)

h
v
n
f
bc

0,30
0,43
2
1
2,94

VIRTAAMA MHQ, laskettu (m3/s)
VIRTAAMA MHQ, suunniteltu (m3/s)

Q=
Qsuunn

0,93
0,93

laskentaperusteet: ”altaan” leveys (vesipinta) 130 m ja pituus
(vesipinta) 230 m, vesisyvyys 0,4 m, lietevara 0,1 m ja rannan
kaltevuus 1:6
teräväharjaisen padon u = n. 0,65
aukon pohjamitta kohtisuoraan virtausta vastaan
(= aukon pohjan leveys )
painekorkeus = kosteikon veden pinnan (hieman kauempaa
padosta mitattuna) ja patoaukon kynnyksen välistä korkeuseroa
lasketun mitoitusvirtaaman vallitessa
nopeus ylävirran puolella ennen patoa
yksiaukkoisessa n=2

suunnitellun padon virtaaman läpäisykyky. Huom! Tämän
arvon pitäisi olla vähintään ”VIRTAAMA MHQ, suunniteltu”
–arvon suuruinen

teoreettinen, kes kim ääräinen ylivirtaama.

Taulukko 2. Latvalammen kosteikolle suunnitellun patoseinän aukon mitoitus alemman vedenpinnan
tavoitekorkeudelle. Mitoituk sessa on k äytetty Jouko Hämäläisen Allasmitoitus-ohjelmaa teräväharjaiselle
padolle. Mitoituk sen lähtök ohtana on vedenpinnan tavoitekork eus n. 30 cm alemmalla tasolla n. 4-6 v välein
rantak asvillisuuden elpymisen parantamiseksi (”212,2” mmpy) ja k esän k esk ialivirtaama.
Ominaistieto ja yksikkö
Valuma-alue (km2)
Keskialivaluma MNq (l/sxkm2)
Keskialivirtaama MNQ (l/s)
Kosteikon pinta-ala (ha)
Kosteikon vesialueen pinta-ala (ha)

Arvo
Lisätieto
5,8
lähde: Siren 1955; kes äajan kes kialivirtaama
6
35
8,0
6,2

Purkautumiskerroin

u

0,65

Padon harjan vaakasuora pituus (m)

b

0,6

Painekorkeus (m)
Virtausnopeus ylävirran puolella (m/s)
Supistumakohtien määrä
Aukon ja pilarien sivujen muotokerroin
Tehopituus (m)

h
v
n
f
bc

VIRTAAMA MNQ, laskettu (m3/s)
VIRTAAMA MNQ, suunniteltu (m3/s)

Q=
Qsuunn

teräväharjaisen padon u = n. 0,65
aukon pohjamitta kohtisuoraan virtausta vastaan
(= aukon pohjan leveys )
painekorkeus = kosteikon veden pinnan (hieman kauempaa
padosta mitattuna) ja patoaukon kynnyksen välistä korkeuseroa
lasketun mitoitusvirtaaman vallitessa

0,10
0,267 nopeus ylävirran puolella ennen patoa
2
yksiaukkoisessa n=2
1
0,58
0,04
0,04

suunnitellun padon virtaaman läpäisykyky. Huom! Tämän
arvon pitäisi olla vähintään ”VIRTAAMA MNQ, suunniteltu”
–arvon suuruinen

teoreettinen, kes kim ääräinen kes äajan kes kialivirtaama
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Kuva 9. Latvalammen patolaite. Yläk uva: patolaite ylävirtaaman puolelta. Patolaite on filmivanerista tehty
patoseinä, jok a asennetaan puroon k aivink oneen avulla painamalla. Alak uva: poikk ileik k aus purosta, jossa
patolaite paikoilleen asennettuna. Tavoitteena on, että penk ereitä ei k aiveta auki levyn asentamisessa.
Patolevyssä on irrotettava säätölevy ja patolevyssä aukk o, joiden vedenpinta voidaan säätää k ahdelle tasolle.
On mahdollista, että yksi patolevy 1500 mm k ork ea filmivaneri ei riitä, vaan sen päälle joudutaan k iinnittämään
työn aik ana toinen. Auk ot tehdään k uitenk in vasta paikan päällä levyn asennuk sen yhteydessä, k un nähdään
miten levy pystytään upottamaan purouomaan. Piirrokset: J. Siek k inen/20.10.2011

Kuva 10. Latvalammen patolaitteen sijainti. Pato on suunniteltu Latvalammen luoteisreunasta n. 80 m
länteen Latvajokeen. Kuvassa oleva k eltainen viiva osoittaa suunniteltua patolevyn paikk aa. Vedenpinnan
tavoitetaso tulisi olemaan k uvassa näkyvä vedenpinnan k ork eus. Tulvakynnyk senä voi toimia nyk yiset puron
viereiset rantapenkat, sillä varsink in k uvassa näkyvä puron tak ana oleva penk k a (maastossa puron
pohjoisreuna) on hyvin loiva. Maastossa puro on k uvan näkymäalueella suora, mutta panoraamakuva
”vääntää” puron vinoksi. Kuva: J. Siek k inen/21.9.2011
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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, jonka Kaivinkoneessa on öljyntorjunnan varalle imeytystarvikelaukku.
seurauksena öljyä valuu Latvajokeen
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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 kolme 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
toimivuutta

Pienpetojen pyynti

Motivoida paikallinen
kosteikonhoitaja lisäämään
vierasperäisiin pienpetoihin
kohdistamaa pyyntipainetta
kosteikoilla ja niiden
lähiympäristöissä

Vesilintumetsästys

Pesäpöntöt

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

Riistapelto

Ruokailualue

Vastuutaho: Jyrki Kinnunen (maanomistaja)
Paikalliselle toteuttajataholle annetaan tarvittaessa
lisäohjeita kosteikoin toiminnan ja tuottavuuden
ylläpidon kannalta tärkeiden hoito- ja
kunnossapitotöiden toteuttamisesta
Vastuutaho: Jyrki Kinnunen
Alueella pyritään pyytämään pienpetoja vähintään
hankkeen ajan v. 2015 loppuun asti.
Vastuutaho: Jyrki Kinnunen
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
kosteikkokohteelta metsästyskauden aikana (20.8.–
31.12.) aikana saadusta vesilintusaaliista vuoden
2015 loppuun saakka.
Seurannassa kirjataan saadun saaliin lukumäärä
lajeittain.
Vastuutaho: Jyrki Kinnunen
Laitetaan kosteikolle vähintään kaksi telkänpönttöä.
Vastuutaho: Jyrki Kinnunen
Ei tehdä
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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
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kyllä

ei

kyllä
kyllä
kyllä

ei
ei
ei

Ajankohta
Toimenpiteiden jälkeen kosteikolle. Taulun sijainti
sovitaan maanomistaja Jyrki Kinnusen 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

Toimenpiteet ja kustannukset
Lomakkeella kuvataan toimenpiteet, arvioidaan vaadittavat resurssit töiden toteuttamiseksi ja
mahdollisesti hakattava puutavara.

Taulukko 3. Latvalammen kosteikolle suunniteltujen toimenpiteiden kustannusarvio.
Kotiseutukosteikko Life+
Fantsintie 13 - 14
00890 Helsinki

Kosteikkohanke: LATVALAMPI, SUOMUSSALMI. Pinta-ala 8 ha
Kustannusarvion laadinta: Juha Siekkinen, 21.10.2011
KUSTANYKSIKKÖ MÄÄRÄ NUKSET YHT.

SUUNNITTELU JA TOTEUTUKSEN VALVONTA
Suunnitteluun liittyvät maastokäynnit (kasvis tokartoitukset,
vaaitus , maastosuunnittelu: J. Siekkinen)
Toim enpidesuunnitelman laadinta (J. Siekkinen)
Toteutus : työm aaohjaus ja maastokäynnit (J. Siekkinen)

htp
htp
htp

2
3,5
1,5

Yhteensä

400 €
700 €
300 €

1 400 €

KONETYÖT
Kaivinkoneen työtuntihinta: sarakkeessa tunti+alv+yht.
Koneen siirtokulut (1,5 euroa lavetilla/km)
1 patolaitteen asentaminen

50

12

62 €

km
tunti

100
7

150 €
431 €

Yhteensä

581 €

PATOLAITTEET JA -MATERIAALIT (ilman alv)
Patolevy: film ivaneri F/V 24x1250x2500 mm (150 €/kpl)
Säätölevy: film ivaneri F/V 24x1000x1500 mm (100 €/kpl)
Lankku: kes topuu 500x125 mm (3 €/jm)
Pystytolpat: kes topuu 100x100 mm (6 €/jm)
Ruuvit (ruos tumaton teräs) ja muut tarvikkeet

kpl
kpl
jm
jm

Yhteensä
1. HANKKEEN KOKONAISKUSTANNUKSET

2
1
6
15

300 €
100 €
18 €
90 €
31 €

539 €
2 520 €

- suunnittelu ja toteutuks en valvonta, konetyöt sekä patolaitteet ja -materiaalit

2. KONETYÖT, PATOLAITTEET JA -MATERIAALIT, JOSTA
a) SUOMEN RIISTAKESKUKSEN OSUUS: 100 %
b) MAANOMISTAJAN OSUUS: 0 %

1 120 €
1 120 €
0€
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