LIMINKA, PIKKU NUOLUANJÄRVEN KOSTEIKKO
Pikku Nuoluanjärvi on ollut 1900-luvun alkupuolella osittain
avovesialuetta. Sen vanha rantapenger on näkyvissä pohjoisreunalla. Myöhemmin alue kuivui, koska sen läpi kaivettiin
kuivatuskanava ja lähiympäristössä tehtiin metsäojituksia. Vähitellen
puusto ja pensaikko alkoivat kasvaa entisellä vesialueella.
•
Pikku Nuoluanjärven kosteikon tavoitteina on lisätä vesilintujen
elinympäristöä ja edistää luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi alue on
tärkeä vesiensuojelussa, koska sen osa-alueiden valuma-alueilla on
lähes 700 hehtaaria ojitettuja turvemaita.
Miten kosteikko perustettiin?
• Kosteikko koostuu kahdesta osasta: eteläinen kosteikko (4,5
ha) ja pohjoinen kosteikko (4,5 ha).
• Molemmat kosteikot on perustettu pengertämällä ja niillä on
toisistaan erillään olevat valuma-alueet
• Puusto poistettiin ainespuuhakkuuna ja kanavan varrelta
kokopuukorjuuna energiapuuksi huhtikuussa 2012.
• Penkereitä rakennettiin 1 800 m helmi-maaliskuussa 2013.
Niiden tiivis ydin rakennettiin paikalta kaivetusta hiesusta ja
savesta. Ne peitettiin pintaturpeella, joka sitoo penkereen
pinta-ainesta, vähentää vesakoitumista ja nopeuttaa
maisemoitumista.
• Eteläisen kosteikon patolaitteena on kiviverhoiltu pohjapato,
jossa on lehtikuusesta rakennettu tiivisteseinä settilankuilla.
Kosteikon tyhjennystä varten on kulmaputkella varustettu
tyhjennysputki. Tulvakynnys on tulouoman vieressä.
• Pohjoisen kosteikon patolaitteena on virtaamansäätöpato
settilankuilla. Sillä säädellään kosteikon vedenpintaa ja
tyhjennetään kosteikko. Tulvakynnys on patolaitteen lähellä.
• Keskikanavan ja ojien yli on tehty lehtikuusilankuista ja
kyllästetyistä pylväistä kulkusillat liikkumisen parantamiseksi
Kosteikon faktat
• Eteläisen kosteikon (4,5 ha) toteutuneet kustannukset
yhteensä 13 840 €:
o konetyöt 11 240 € sis. alv.

•
•
•

o patolaitteet 1 590 € sis alv (puu- ja metallitavara,
suodatinkankaat, rumpuputket)
o muut tarvikkeet 980 € sis alv (metsäautotien
rumpuputki, kävelysillat)
o suunnittelu 60 t ja työmaaohjaukset 80 t
Pohjoisen kosteikon (4,5 ha) toteutuneet kustannukset
yhteensä 6 860 €:
o konetyöt 5 910 € sis. alv.
o patolaitteet 590 € sis alv (patolaite, suodatinkankaat,
rumpuputki)
o muut tarvikkeet 360 € sis alv (kävelysillat)
o suunnittelu 50 t ja työmaaohjaukset 30 t
Eteläisen kosteikon pinta-ala on 4,5 ha. Valuma-alue on 735
ha, josta ojitusaluetta 650 ha
Pohjoisen kosteikon pinta-ala on 4,5 ha. Valuma-alue on 100
ha, josta ojitusaluetta 25 ha
Molempien kosteikkojen suurin syvyys kaivamattomilla
alueilla on 40–70 cm.

Kosteikkohankkeen toteuttajat
• Vapo Oy: kiinteistön omistaja, puuston poisto, suunnitteluun
ja rakennustöihin osallistuminen, kosteikon hoidon vastuu.
Rahoitus 50 %
• Suomen riistakeskus: suunnitelman laadinta, rakennustöiden
ohjaus. Rahoitus 5 %
• Suomen metsäkeskus: rahoitus 25 %
• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: rahoitus 20 %
• Koneurakointi Lasse Kerälä, Oulu: puuston hakkuu ja korjuu
• PE-Forss Oy, Pulkkila: pääosa kosteikon kaivinkonetöistä
• Koneurakointi Matti Kylmänen, Liminka: osa kosteikon
kaivinkonetöistä
• Maansiirto Halkola Oy, Vihanti: kiviainestoimitukset
• Sami Kanto Oy, Peräseinäjoki: lehtikuusilankut patolaitteisiin
ja kulkusiltoihin
• Meltex Oy, Kempele: muoviset rumpuputket, suodatinkankaat

Uusi tulo-oja pohjoiselta
metsäojitusalueelta
NEW DITCH FROM
FORESTRYDRAINAGE AREA
Kulkusilta ojan/kanavan yli (mustat viivat)
WALKING BRIDGE

Uusi oja metsämaan
reunaan
NEW DITCH

Keinosaaria
ARTIFICIAL ISLANDS

Kulkusilta kanavan yli
WALKING BRIDGE
Patolaite: virtaamansäätöpato settilankuilla ja
lähtöyhde
WATER-CONTROL
STRUCTURE: HALFROUND PIPE RISER

Kiintoaineen laskeutussyvänne (lisäksi
penkereiden vieressä runsaasti syviä
kaivuumaasyvänteitä
RETENTION BASIN

Uusi tulo-oja kosteikolle
(länsireunan metsäojia käännetty
kosteikolle
NEW DITCH

Patolaite: kiviverhoiltu
pohjapato, jossa lehtikuusilankuista rakennettu
tiivistesinä settilankuilla
WATER CONTROL
STRUCTURE: A
SPILLWAY WITH
STOPLOGS

Polku-ura kosteikolle
PATH TO THE WETLAND
Uusi oja metsämaan reunaan
NEW DITCH

Kosteikon infotaulu
INFOBOARD

100 m
Polku-ura kosteikolle 100 m
PATH TO THE WETLAND

PATOLAITE: kosteikon
tyhjennysputki säädettävällä kulmaputkella:
WATER CONTROL
STRUCTURE: DEWATER
THE WETLAND

PIKKU NUOLUANJÄRVEN ALUEEN LASERKEILAUSKUVA
Laserscanning image of the Pikku Nuoluanjärvi area

PIKKU
NUOLUANJÄRVEN
KOSTEIKKO 100 M

BIRD LAKES IN THE
CUT-AWAY MIRES
CONSTRUCTED BY
VAPO OY
EPÄILYKSENSUO Pudasjärvi
KUUSISUO Oulu
HANGASSUO Oulu
MARTTILANSUO Oulu
HIRVINEVA Liminka, 137 ha

SAARISUO Viitasaari, yhteistyössä Kotiseutukosteikko Life:n kanssa
RASTUNSUO Rautalampi

LINNUNSUO Kontiolahti 120 ha

