LIMINGAN PIKKU NUOLUANJÄRVEN
KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA

Suomen riistakeskus
Kotis eutukos teikko Life+
Riis tanhoidonsuunnittelija Juha Siekkinen
27.11.2012

1

HANKKEEN YLEISKUVAUS
Lomakkeella sel vitetään hankkeen ylei stiedot, tavoitteet, osal listaminen ja suunnitteluprosessi

Kosteikon ni mi

PIKKU NUOLUANJÄRVI

Pi nta-al a

9,2 ha

Maakunta
Pohj oi s-Pohjanmaa
Kunta
Li minka
Suom en
Oulu
rii stakeskuksen al ue
Kosteikko kuuluu Suom en riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life+ − hankkeen
kyllä
ei
vesilintu- ja kosteikkoelinympäristöjen hoidon mallikohteiden verkostoon
Keskipi steen
N: 717 5120
Koordinaattijärjestelmä ET RS-TM35FIN-koordinaatisto
koordinaatit
E: 420 640
Pi kku Nuoluanj ärvi sijaitsee yhden kiinteistön alueella. Kosteikkoon ei rajaudu muita
Ki inteistöt
kiintei stöjä (kuva 2).
Toi menpiteiden
Li sätä erityisesti vesilinnuille soveltuvaa poikue-elinympäristöä sekä
tavoi tteet (enintään
ravinnonhankinta- ja levähdysal ueita
kol me tärkei ntä)
Vähentää vesistössä olevaa vesikasvillisuutta ja siten parantaa vesistön
moninaiskäyttöä
Edistää vesiensuojelua parantamalla ravinteiden ja kiintoaineen sitoutumista
kosteikol la
Palauttaa al ueen luontaista vesitaloutta: esim. turvemailla vesien virtauksen
ohjaaminen ojista suolle, rimpialueiden kui vumisen vähentäminen ja
pohj avedenpinnan nosto
Palauttaa vedenpinta ennen kui vatusta val linneeseen tilaan tai lähemmäksi
sitä tasoa
Li sätä veden varastointikapasiteettia ja siten vähentää veden tulvimista
verrattuna ennen toimenpiteitä
Edistää luonnon monimuotoisuutta
Ki inteistön om istajilta tai heidän edustajilta on
Ki rjalliset suostumukset
saatu suostumukset kosteikon toteuttamiseksi
kyllä
ei
kyllä
ei
ovat liitteenä
tämän toimenpidesuunnitelman mukaisesti
Ki inteistön om istaja/omistajien Hankepäällikkö Kari Väi sänen, Vapo Oy, Oulu
yhteyshenkilö
Kosteikkohankkeen toteuttaja
Hankepäällikkö Kari Väi sänen, Vapo Oy, Oulu
(vastuu- ja yhteyshenkilö)
Suunni tteluun osal listuneet
rii stanhoi donneuvoja Harri Hepo-oja (Suomen riistakeskus, Oul u),
ryhmäpäällikkö Arto Lehto (P-P ELY-keskus, ympäristönhoitoryhmä),
metsäsuunnittelija Kyl likki Maaranto (Suomen metsäkeskus, Pohj oi sPohj anmaa), Kari Väisänen (Vapo)
Kosteikkosuunnitel man laatija Juha Siekkinen (Suom en rii stakeskus, Oul u)
Vapo Oy, Suom en metsäkeskus, P-P ELY-keskus, Suom en rii stakeskuksen
Rahoi tusvastuu(t)
Kotiseutukosteikko Life+ – hanke
Työm aan työnjohtaja
Juha Siekkinen
Maanomistajien ja paikal listen Suom en rii stakeskuksen Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeessa tuetaan
osal listaminen sekä
maanomistajien aloitteesta käynni styviä kosteikkohankkei ta, mikä edellyttää
suunnittelun vaiheet
paikal lislähtöistä ja osal listavan suunnittelun periaatteita kunni oittavaa
lähestymistapaa.
Pi kku Nuoluanj ärven hanke-ehdotus saatiin P-P ELY-keskuksesta, jossa ol i
suunniteltu Li minganjoen ja Temmesjoen vesistönsuojeluhankkei ta. Lisäksi
Suom en metsäkeskus/Pohjoi s-Pohjanmaa oli tehnyt alustavia suunnitelmia
al ueen vesiensuojelua varten.
12.5.2011 pi dettiin Limingassa ensimmäinen suunnittelukokous, johon
osal listuivat H. Hepo-oja, A. Lehto, K. Maaranto, maankäyttöpäällikkö Rai to
Paananen (Vapo Oy), K. Väisänen ja J. Si ekkinen. Kokouksessa
keskusteltiin kosteikon perustamisen mahdollisuuksista ja työnjaosta.
Kokouksen jäl keen käytiin katsom assa aluetta maastossa.
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17.2.2012 pi dettiin Oulussa kokous, j ohon osal listuivat H. Hepo-oj a, K.
Maaranto, kiinteistöneuvottelija Jari Mikkonen (Vapo Oy) ja J. Si ekkinen.
Kokouksessa J. Siekkinen esitteli luonnoksia kosteikon perustamiseksi ja
päätettiin kosteikon enimmäiskustannus ja osuudet osal listuville tahoille.
24.2.2012 pi dettiin Oulussa kokous, j ohon osal listuivat A. Lehto, K.
Maaranto ja J. Si ekkinen. Kokouksessa keskusteltiin kosteikon
perustamisen toimenpiteistä. Li säksi A. Lehto il moitti P-P ELY:n osuuden
kustannuksiin ja K. Maaranto totesi, että metsäkeskuksen osal listumisen
ehtona on, että kohteelle saadaan Kemera-tukea.
27.3.2012 suunniteltiin ja raj attiin maastossa kosteikkoalueen puuston
hakkui ta. Paikal la olivat M. Korhonen ja J. Si ekkinen.
18.9.2012 pi dettiin Oulussa kokous, j ohon osal listuivat hankintaesimies
Mikko Korhonen (Vapo Oy, Oulu), K. Väisänen ja J. Si ekkinen.
Kokouksessa käytiin läpi kosteikon rakentamiseen liittyviä toimenpiteitä,
vedenpi nnan tasot ja vesien ohjaus kosteikol le.
Li säksi H. Hepo-oj a ja J. Si ekkinen keskustelivat useaan otteeseen
kosteikon perustamisen vai htoehdoista.

Vastuu patorakenteista

Kostei kon kiintei stön omistajien edustajat sekä suunnitteluun osal listuneet
ovat edistäneet merkittävästi hankkeen eri vai heita. J. Si ekkinen osoi ttaa
heille monet kiitokset.
Suom en rii stakeskus vastaa rakennusvai heessa, että patorakenteet
toteutetaan kohteen vaatimuksiin nähden rii ttävin lujuus- ja
mitoitusvaatimuksin.

Vastuu kosteikon hoi dosta siirtyy kiinteistön om istajalle kosteikon
kunnostusvai heen päätteeksi pi dettävässä loppukatsel muksessa.
Vastuu vettymishaitoista tai
Suom en rii stakeskus ei korvaa toimenpidesuunnitelman mukai sesta
muutoksista lähiympäristön
toteuttamisesta ai heutuvia haittoja. Kosteikon kunnostaminen toimenpidekui vatustilassa
suunnitelman mukaan ei ai heuta muutoksia kosteikon kiintei stön tai sen
naapurikiinteistöjen kui vatustilassa.
Muut al uetta koskevat suunnitelmat ja sel vitykset
Vuosi
Suunni ttelualueeseen liittyvä tieto
Li sätietoja
Niiden kiinteistöjen om istajilta (425-402-81-8 ja 425-402-81-12), joita kosteikon rakentamisen on arvioitu
koskettavan, on saatu kirjalliset suostumukset ja ne ovat liitteenä.
Suunnitelman kartat,
Laadittu
Li sätieto
piirustukset j a taulukot
kuva 1
Yl ei ssijai ntikartta
kuva 2
Suunni ttelualueen kiinteistöt
kuvat 4 ja 5
Valum a-alue peruskartalla
Ilmakuva/väärävärikuva
Kosteikon topografia
Kosteikol la tehtävät toimenpiteet
Kosteikon veden syvyysluokat
Patopenkereiden rakenne
Patolai tteiden mitoitus
Patolai tteen rakenne
Kosteikon poikittaisleikkaus
Kosteikon pi tkittäisleikkaus
Toi menpiteiden kustannusarvio

kuvat 2, 12 ja 13
kuvat 6 (laserkei lauskuva), 12 ja 13
kuva 14
kuva 14, lisäksi sel ostus kappaleessa 3 (s. 19), kohdassa
”Vesi- ja maa-al ueiden pi nta-alat ja veden syvyydet”
kuva 15
etel äi sen ja pohjoisen patolaitteet: taulukko 1
etel äi sen kosteikon patolaite: kuvat 16 ja 17, pohjoisen
kosteikon patol aite: kuva 18
etel äi nen kosteikko: kuva 11
kappale 7
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PIK KU NU OLUANJÄRVEN KOSTEIK KO
eteläinen ja pohjoinen osa-alue

Kuva 1. Limingan Pikku Nuoluanjärven kosteikon sijainti. Pohjakartat © Maanmittauslaitos, lupanro
326/MML/11.
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425-402-313-21 H IR VIN EVA: Vapo Oy
425-402-421-4 H IR VIN EVA: Vapo Oy
425-402-421-4 H IR VIN EVA: Vapo Oy

425-402-313-21 H IR VIN EVA: Vapo Oy

425-402-47-27: Vapo Oy

425-402-421-6 H IR VIN EVA I: Ollila Sanna Maria

425-402-363-2 SANI AISMAA: Heis kari Tuula Helena, Heis kari Veikk o Juhani
425-402-77-33 H EIK KI NEN: Määtt ä Jani Tapio
425-402-77-24 TANN ER: Määtt ä Jani Tapio
425-402-81-8 H ARJAPÄÄ: Harjapää Aino Emilia,
Harjapää Matt i Johannes
425-402-81-12 MONON EN: Harjapää Pekk a Antero

Kuva 2. Pikku Nuoluanjärven kiinteistötiedot. Suunnittel ualue on Vapo Oy:n hallinnoi mien kiintei stöjen
al ueel la. Pohjakartta, ortoi lmakuva ja ki intei störajat © Maanmittausl ai tos, l upanro 326/MML/11.
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Kuva 3. Pikku Nuoluanjärven kiinteistöt ortoilmakuvalla. Suunnittelualue on Vapo Oy:n hallinnoi mien
kiintei stöjen al ueel la. Etel äi nen ja pohjoinen kostei kkosuunni ttelualue on rajattu kel taisel la viival la.
Pohjakartta, ortoi lmakuva ja ki intei störajat © Maanmittausl ai tos, lupanro 326/MML/11.
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ALUEEN NYKYTILA

Lomakkeella kuvataan suunnittelualueen luonto sekä kosteikon perustamista ja kunnostamista
rajoi ttavat ympäristöarvot tai pi irteet. Tarkoi tuksena on osoi ttaa, millä alueilla kunnostus- ja
hoitotoimenpiteet ovat perusteltuja.
Al ueen yleiskuvaus
Li sätiedot
Korkeus merenpinnasta
45,10 – 45,60 mmpy
Kosteikon pohj an alue eri osissa
Valum a-alueen laajuus ja Etel äi sen kosteikon val um a- Etel äi sen kosteikon val um a-alueesta oj itettua
om inaispi irteitä
al ue = 735 ha
turvemaata on 568 ha (77 %) ha,
Pohj oi sen kosteikon
kivennäismaata 85 ha (12 %), peltoa 67 ha (9
val um a-alue = 100 ha
%) ja muita al ueita 15 ha (2 %).
Pohj oi sen kosteikon val uma-alueesta oj itettua
turvemaata on ha 25 ha (25 %) ja ojittamatonta
turvemaata on 75 ha (75 %)
Kohteen vaaitus
ei ol e vaaitettu
Tasol asermittaus: 31.10.2011 ja 7.12.2011
vaaituskoj eella
(eteläi nen kosteikko, kuva 12), 27.4.2012 (tul vatasol aserilla
ai kana eteläisen kosteikon tulo-ojalla) ja
GPS-mittauksel la
25.5.2012 (pohj oinen kosteikko, kuva 13).
Mittaukset: J. Si ekkinen.
GPS-mittausta tehtiin 16.8.2011 eteläisen
kosteikon alueel la muutamassa kohdi n (tulooj a, tien pi nta)
Suunni ttelualueen lähialueet ovat turvemaita ja siel lä on ollut ennen ihmisen kui vatustoimintaa laajat
suoal ueet. Ki vennäismaita on vain vähän ja nekin turvemaiden ympäröimiä. Suunnittelualueella on ol lut
kauan sitten Pikku Nuoluanjärvi. Maankohoamisen, peltoviljelyn, turvetuotannon ja metsätalouden oj itusten
seurauksena järvi lähiseutuineen on kui vannut vähitellen. Laserkei lauskuvasta (kuva 6) erottuu Pikku
Nuoluanjärven sijainti, laajuus ja muoto sekä korkeussijai nti. Vanhan rantapenkan sijainti erottuu
nykyäänkin maastossa etenkin pohj oisella kosteikol la. Eteläisen kosteikon pi tuusprofiiliin (kuva 11) on
merkitty maanpinta ja kosteikon vedenpinnan tavoitekorkeus.
Pi kku Nuoluanj ärven läpi on kai vettu leveä ja syvä kanava, jossa vesi virtaa kaakkoon ja kääntyy al ueen
itäpuolella pohjoiseen. Kanavan leveys pohj alta on 4 m ja vedenpinta kesäaikana 80 cm al empana kui n
kosteikon pinta. Tämä kanava jakaa suunnittelualueen eteläiseen ja pohjoiseen kosteikkoon. Kevättulvalla
vesi nousee kanavassa 40–50 cm.
Eteläiselle kosteikolle tulee valuma-vesiä laajalta etelä- ja lounaispuolella ol evalta metsäojitusal ueelta.
Ojitusten vuoksi kevättulva ja kesäajan runsaat sateet nostavat veden pinnan nopeasti kosteikon
länsipuolella kul kevassa pohj oi s-eteläsuuntaisessa ojassa. Ojavedet laskevat etel äisen ja pohjoisen
kosteikon välissä olevaan kanavaan. Kosteikon eteläpuolella on hiekkatie, mikä yli ttää läntisen ojan
kosteikon lounaispuolella. Ojan ylityksen kohdalla on kaksi rumpuputkea, joista betoninen rumpuputki on
syväl lä ojan pohjassa ja hi em an ylempänä 600 mm:n teräsputki.
Etel äi sellä kosteikol la kui vuneen järven vai kutus näkyy parhaiten sen länsiosassa, jossa puusto ei ol e
kasvanut märkyyden vuoksi (kuva 7). Sen sijaan siel lä on kasvanut kitukasvui sen ol oi sta al le 1,5 m
pajukkoa ja pientä koi vua. Luhtakasvillisuutta, kuten saroja, korpikastikkaa ja kurjenjal kaa esiintyy koko
al al la. Luhdan om inaispiirteet ovat heikentyneet merkittävästi, koska pi ntavesien aiheuttama tulvavaikutus
on puuttunut ympäröivien oj itusten vuoksi ja monin paikoi n tiheä ja matala pajukko peittää laajoja al ueita.
Turvepaksuus vaihtelee 60–80 cm:n välillä. Kosteikon itäpuolisko on kui vem paa, muuttunutta
mätäspi ntaista turvemaata, jota luonnehtivat rahkasam malpinnat ja mätäspi nnoilla laajalti kasvava
karhunsam mal . Puusto on ol lut pääasiassa läpimitaltaan 5-20 cm koi vua.
Pohj oispuolen kosteikon val uma-alue on kokonaan turvepintaista maata. Kosteikkoa ympäröi luoteiskoi llispuolella laaja ojittamaton isovarpuräme. Kosteikosta 300 m pohjoiseen on laaja metsäojitusal ue, joka
on kangasrämettä ja isovarpurämettä. Tällä hetkel lä ojitusalueen vesiä ei tule kosteikol le. Sen vedenjakaj a
on itä-länsisuuntainen ja sen etel äpuolella vedet ohjautuvat ojitusal ueen eteläreunassa olevaan
kokoomaojaan ja edelleen kaakkoon. Vedenjakaj an pohjoispuoliset ojavedet ohjautuvat pohjoiseen.
Kosteikon lounaisreunalla (kanavan kai vuumaapenkereen vieressä) on kesäl läkin vettä 15–30 m levyisel lä
vyöhykkeellä (kuvat 9 ja 10). Täl lä vyöhykkeellä on sara- ja ruoholuhtaa ja kasvillisuus peittää entistä
järven pohj aa. Sarat ja kastikat peittävät vähintään 90 % kenttäkerroksen kasvillisuudesta. Kuivemmilla
paikoi lla on mätäspi ntaista rahka- ja karhunsam malkasvustoa, kun taas heinä- ja ruohokasvillisuus on
vähäi sem pää. Puustossa on lähinnä 5-15 cm koi vua ja kuollutta koi vua on myös mel ko paljon. Vapo Oy:n
mittausten mukaan al ueen turvepaksuus vai htel ee 20–70 cm.
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Erityisarvot, jotka voivat vai kuttaa
kosteikon perustamiseen tai
kunnostamiseen
Uhanalaisten lajien
kyllä
ei
havai ntoja alle 200 m:n
ei tietoa
etäi syydellä
EU:n di rektiivilajeja
kyllä
ei
ei tietoa

Suoj el ualue al le 200 m
etäi syydellä

kyllä

Metsäl ai n erityisen tärkei tä
el inym päristöjä
Mui naisjäännöksiä alle 100
m etäi syydellä
Pohj avesialue

Mui ta erityispi irteitä

Li nnusto

Lähde: sähköpostiviesti 8.10.2012/suunnittelija Susanna
Antti la, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Etel äi sel lä kosteikol la ei ole vettä kevääl lä kui n enintään 10–
15 cm siel lä täällä pi eninä plutaikkoi na ja se ei ol e soveliasta
viitasam makon elinympäristöä. Pohjoisel la kosteikol la vettä on
keväisin kanavan varren kai vuumaapenkereen vieressä ja se
on luhtakasvillisuuden peittämää ja avovettä on vain vähän.
Täm ä ei ol e sel laista el inympäristöä, jossa J. Si ekkinen on
havai nnut viitasam makoita muilla kosteikoi lla.
Sudenkorentoja ei ole kartoitettu. Direktiivilajeista
kirjojokikorentoa (Ophiogomphus cecilia) on tavattu Oulussa
(wwww.hatikka.fi, tarkistettu 5.10.2012), mutta sen
el inym päristöä ovat pi enet ja keskisuuret, hi ekka- tai
kivikkopohjai set virrat, yleensä nopeasti virtaavat paikat
(www.sudenkorento.fi). Si rolampikorennosta (Leucorrhinia
al bi frons) on havainto Oulun seudulta, mutta sen
el inym päristöä ovat suolammet, järvenlahdet ja muut sei sovat
vedet, myös hi taasti virtaavat joet (www.sudenkorento.fi).
Lähde: Paikkatietoikkuna.fi-verkkosivusto 2.10.2012

ei tietoa
kyllä
ei
ei tietoa
kyllä
ei

Lähde: Paikkatietoikkuna.fi-verkkosivusto 2.10.2012

ei tietoa
kyllä
ei

Lähde: Paikkatietoikkuna.fi-verkkosivusto 2.10.2012

ei tietoa
kyllä
ei

Vi rkistyskäyttöä tai siihen
liittyviä rakenteita
Erityisiä maisem a-arvoja

Kasvillisuus ja
kasvisto

ei

Li sätiedot tai tietolähde

kyllä

ei

kyllä

ei

Kohde sijai tsee 500 m:n päässä Vapo Oy:n Hirvil ammesta,
joka on 130 ha:n laajuinen, entisel le turvetuotantoalueelle
tehty lintuvesikosteikko
Kartoi tustapa Huomionarvoinen lajisto ja muut keskei set ominaispi irteet
sekä luontokartoituksen tekijä(t)
kes keis et alueet
J. Siekkinen on tehnyt havaintoja kasvistosta ja
kart oitet tu
kasvillisuudesta muun suunnittelun yhteydessä.
hajahavaintoja
ei kartoitettu
teht y seurant alaskentoja Suunni ttelualueella on tehty vesilintujen pi stelaskentoja neljä
hajahavaintoja
kertaa kesässä v. 2011 ja 2012: toukokuussa kahdesti
ei kartoitettu
paril askenta, heinäkuun alussa poikuelaskenta ja elokuun
al ussa: Al ueel la on ol lut neljä pi stelaskentapaikkaa.
Soidi naikana on havaittu pajusirkku, poikueai kana tavi (poikue
keskiosan kanavassa), liro (varoitteleva pari), pensastasku
(varoitteleva yks), paj usirkku (varoitteleva yks).
Laskennat teki J. Siekkinen.

Muu el äi mistö
Li sätiedot

kyllä

ei
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ETELÄIN EN KOSTEIK KO

Valuma-alue 735 ha

Kuva 4. Pikku Nuoluanjärven eteläisen kosteikon valuma-alue. Rajaustiedot on saatu metsäsuunni ttelija
Kyl likki Maarannolta (Suomen metsäkeskus, Pohjois-Pohjanmaa) ja sen määrittämisessä on käytetty mm.
metsäojituskarttoja. Pohjakartta © Maanmittausl ai tos, l upanro 326/MML/11.
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Valuma-alue 100 ha

POHJOI NEN KOSTEIKKO

Kuva 5. Pikku Nuoluanjärven pohjoisen kosteikon valuma-alue. Valuma-al ueen määritys J. Si ekki nen ja
sen rajaamisessa on käytetty laserkeilausai neiston maanpinnan kal tevuuksia. Ojitusal ue on määritetty
kuuluvan valuma-al ueeseen koska sen eteläreunassa olevasta kokoomaojasta johdetaan vedet uuden ojan
avulla kostei kol le. Pohjakartta © Maanmittausl ai tos, l upanro 326/MML/11.
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Kuva 6. Pikku Nuoluanjärven alueen laserkeilauskuva. Kartta saatu Kyllikki Maarannolta (Suomen metsäkeskus, Pohjois-Pohjanmaa).
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B
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B

Kuva 7. Eteläinen kosteikkoalue. Kuvauspaikat on merkitty väärävärikuvaan. Kuva A: Kosteikkoalue on vanhaa Pi kku Nuoluanjärveä, joka on kuivunut kokonaan. Puusto
on hakattu poi s Vapon toimesta huhtikuussa 2012. Länsiosa on ohutturpeista suota ja muuttunutta l uhtanevaa. Kuvan kohdal le on suunni teltu matal aa pengertä.
Kuvaussuunta pohjoiseen-itään. Kuva B: Hakkuiden jäl jiltä kosteikolle on jäänyt all e 5 m korkeaa lehti puun vesaikkoa ja pi enempää pajukkoa. Ni itä ei rai vata pois, koska
kai vuutöiden yhteydessä niiden määrä vähenee. Li säksi kosteikolla voidaan jäljitellä majavan tulvittamaa vähäpuustoi sta aluetta. Veden noustessa lehti puusto kuolee
vähitellen. Vasemmal la oleva kanavan kaivuumaapengertä korotetaan ja vahvistetaan kosteikon reunapenkereeksi. Kuvaussuunta kaakkoon-etel ään. Väärävärikuva ©
Maanmittausl ai tos, l upanro 326/MML/11, kuvat: J. Siekki nen/3.7. ja 17.8.2012.
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B

Kuva 8. Eteläisen kosteikkoalueen länsipuolella oleva tulo-oja. Kuvauspaikat on merkitty väärävärikuvaan. Kuva A: Tul va-ai kana (kuva J. Si ekki nen/27.4.2012) ti en
kohdan betonirumpu ja teräksinen rumpuputki ovat luultavasti osittain jäässä, jol loin vesi ei virtaa kunnolla ni iden kautta. Vesi ol i ti en vasemmal la puolella (yläjuoksu = tien
etel äpuoli) vaaituksen mukaan 60 cm korkeammal la kuin tien oi kealla puolella ja vesi virtaa mel kei n tien yli. Kun kosteikon vedenpi nta on tavoi tetasossa (45,70 m+N60),
ti en oi kealla puolella ol evassa ojassa vedenpinta ol isi si lloi n 8 cm alempana kuin kuvan ti lanteessa. Kuva B: Tul van jäl keen vesi l askee nopeasti alhaal le (kuva J.
Si ekki nen/18.5.2012). Väärävärikuva © Maanmittausl ai tos, l upanro 326/MML/11, kuvat: J. Siekki nen/3.7. ja 17.8.2012.
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Kuva 9. Pohjoisen kosteikon länsiosa kanavan kohdalla. Kuva A: Kanavan kai vuumaat ol i ai koinaan kasattu mol emmille puolille penkerei ksi, joille ol i kasvanut ti heä
leppävaltainen puusto. Tämä puusto hakattiin Vapon toimesta 4/2012 al ueen mui den hakkui den yhteydessä. Kuva B: Sama paikka 17.8.2012. Kanavan reunat ovat
avoimet ja vanha Pi kku Nuoluanjärven järviauki o on taas avoimempi . Kuvan keskel lä (kanavan vasemmal la puol el la) olevalle penkereelle on suunni teltu pohjoisen
kostei kon uusi patopenger. Vasemmal la koi vikko on kasvanut järven kui vumisen myötä. Puustoa ei kaadeta kosteikolta, vaan se jää pystyyn lahoamaan majavatul vikoiden
tapaan. Kuvaussuunnat mol emmissa kuvissa itään-kaakkoon. Väärävärikuva © Maanmittausl ai tos, l upanro 326/MML/11, kuvat: J. Siekki nen/15.5.2011 ja 17.8.2012.
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Kuva 10. Pohjoisen kosteikon itäpuoli. Kuva A: Kuivunut järvenpohja on muuttunutta luhta- ja saranevaa, taustalla koi vikkovaltaiset al ueet ovat soi stunutta EMT-tyypin
metsää. Etualalla vettä ol isi toimenpiteiden jäl keen 30–45 cm. Kuvaussuunta länteen-pohjoiseen. Kuva B: Itäpään luhtanevalla puusto on kuollutta ja kituvaa koivua. Luhtaal ueel la, lähellä kuvan oi keassa reunassa näkyvää pengertä on sateiden jäl keen jonkin verran vettä, mutta se kuivuu vähi tellen, koska penkereeseen on kaivettu uoma
veden ohjaamiseksi kanavaan. Suunnitelman mukaan kuvan etualalla veden tavoitekorkeus olisi 40–50 cm suon pinnan yläpuolella ja puusto jäi si majavatul vikon tapaan
veden saartamaksi . Kuvaussuunta koilliseen-kaakkoon. Väärävärikuva © Maanmittausl ai tos, l upanro 326/MML/11, kuvat: J. Siekki nen/15.5.2011 ja 17.8.2012.
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KOSTEIKON PERUSTAMISEN TOIMENPITEET
Lomakkeella kuvataan toimenpidealueet ja niillä tehtävät toimenpiteet rii ttävän yksityiskohtaisesti
kai vam al la

Perustamistapa
Tiiv istelmä
tärkeimmistä
toimenpiteistä

Toimenpide
Puuston poisto

patoamalla

avoveden lisäys pi ntakasvillisuuden poistolla

Tehdään 2 kosteikkoaluetta: ”pohjoinen” ja ”eteläinen” kosteikko
Puustoa ei ol e tarvetta poistaa
Ohjataan metsäalueen ojavesiä molemmille kosteikoi lle
Mol em pia kosteikkoj a kai vetaan enintään 50 % vesial ueen pi nta-alasta ja kai vuu
kohdi stuu turpeeseen
 Kosteikkoj en vedenkorkeuden säätelyyn ja tyhjentämistä varten rakennetaan
kum mal lekin omat patolaitteet
 Tehdään molemmille kosteikoi lle kei nosaaria
Toimenpiteiden tav oite j a yksityiskohtainen kuvaus
Vapo Oy on tehnyt kosteikon ja pengerten sekä eteläpuolen reunametsän alueella
ai nespuuhakkuuta harvesterilla ja kokopuukorjuuta energiapuukouralla varustetulla
telakai vinkoneella huhtikuussa 2012. Puutavara kul jetettiin tienvarsille
kuormatraktoril la. Siten tässä suunnitelmassa olevat ilmakuvat, jossa puustoa on
suunnittelualueella, eivät vastaa nykytilannetta.





ETELÄISELLÄ KOSTEIKOLLA tehtiin ai nespuuhakkuuta, jossa hakkuutähteet
jätettiin maastoon. Eteläisen ja pohjoisen kosteikon väl issä olevan kanavan
mol em milla puolilla ol evilta kai vuumaapenkereiltä puusto korjattiin kokopuukorjuuna
ja ne ovat tällä hetkel lä avoimet.
Hakkui den jälkeen eteläisel lä kosteikol la on 2-4 m pituista ja läpimitaltaan alle 5 cm
lehtipuuta. Vesai kkoa ei ol e tarkoi tus raivata pois, koska pi ntaturpeen kai vuun
yhteydessä sitä lähtee runsaasti pois ja myöhemmin veden noston seurauksena sitä
kuolee vähitellen. Matala pajukko kosteikol la voi luoda suojapaikkoj a vesilinnuille,
joten se muistuttaa majavan luomia luontaisia tulvakosteikkoj a.
POHJOISEN KOSTEIKON al ueel ta puusto on poistettu vain kanavan kai vuumaapenkereiltä. Kosteikon muulta al ueelta ei ole tarkoi tus poistaa puustoa tai
lehtipensaikkoa. Pohjoisreunalla on kaksi puustoista aluetta, joissa kasvaa
läpimitaltaan 5-15 cm koi vua ja yksittäin leppää yhteensä enintään 10 m 3/ha. Suuri
osa puista on kitukasvui sia ja niissä voi ol la kuollut latvus. Koi vut todennäköisesti
kuolevat veden vai kutuksesta. Puusto ei haittaa merkittävästi kosteikkoa
vesilintualueena. Myös tämä alue muistuttaa majavan luomaa tulvakosteikkoa.

Patopenkereet ja
patolaitteet

Toimenpide A (ks. kuv a 14, s. 23): Pohjoisel le kosteikol le ohjataan vettä siitä 250
m pohj oi seen ol evalta metsäojitusal ueelta, joka on Vapon hallinnassa olevaa
kiintei stöä. Ojalinjalta raivataan puut pois metsurityönä. Puusto on yleensä
läpimitaltaan al le 10 cm ja se voidaan jättää maastoon.
Tav oite
Penkereistä tehdään sopivan matalia ja osal la al ueesta loivasti mutkittelevia, jolloin
ne sul autuvat maisem aan. Patolaitteet tehdään sel laisiksi, että ne ovat edullisia ja
vaati vat vai n vähän huoltoa. Toimenpidenumerot viittaavat kuvaan 14, sivulla 23.
ETELÄINEN KOSTEIKKO
Toimenpide 1: Uusi patopenger. Tehdään uutta pengertä 600 m paikal ta
kai vetusta turpeesta. Pohj amaata ei kai veta. Penkereen keskikohtaan tehdään
heikosti vettä läpäisevä ydi n kai vamalla kasvillisuus ja pintaturve pois 2 m:n
leveydeltä. Sen tilalle laitetaan vierestä kai vettua hyvin maatunutta turvetta 50 cm
maanpinnan yläpuolelle saakka. Penkereen muu osa tehdään paikalta otetusta
turpeesta. Patopenkereen harjakorkeus tulee tasol le 46,20 m+N60. Penger tehdään
pääl tä kol me metriä leveäksi ja lui skat kal tevuuteen 1:2–1:3 (kuva 15).
On mahdollista, että kosteikon itäpuoliskoa kai vetaan hieman laajemmalta al ueelta.
Si inä tapauksessa penkereen sisäpuolelle kasataan kosteikol ta kai vettua turvetta,
mikä leventää penkereen 6-8 m leveäksi. Penkerettä maisem oidaan laittamalla sen
pääl le paikal ta otettua pi ntaturvetta, mikä myös vähentää vesakoi tumista.
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Toimenpide 2: Kanav an eteläpuolen kaivuumaakasojen kunnostus
patopenkereeksi. Nykyisin kai vuumaakasoi lla on hakkui sta johtuen runsaasti
puiden kantoja ja pintakasvillisuutta. Kannot ja kasvillisuus poistetaan ja kasat
muotoillaan patopenkereeksi ja niille nostetaan lisää maata. Kasat muodostavat
matal an penkereen ja sitä voi daan käyttää uuden penkereen tukena siten, että uusi
penger tehdään kai vuumaakasojen kosteikon puoleisel le osal le. Patopenkereen
harjakorkeus tulee tasol le 46,20 m+N60. Kosteikon puolelta kai vetaan enintään 50
cm:n syvyydeltä turvetta, jota käytetään penkereen vahvistamiseen ja korottamiseen.
Toimenpide 3: Patolaitteen rakennus v eden ohjaamiseen kosteikolta ja
kosteikon tyhj ennys. Patolaitteeksi rakennetaan kiviverhoiltu pohjapato, johon
asennetaan puusta tehty tiivistesei nä (kuvat 16 ja 17). Patolaite rakennetaan
kosteikon itäpäähän. Tiivistesei nä tehdään ponttilankui sta, jotka painetaan
kai vinkoneella yksitellen pystysuoraan patopenkereeseen. Valmiiseen tiivistesei nään
sahataan lopuksi virtaamamitoituksen mukai nen aukko tasoon 45,60 m+N60.
Aukkoon voi daan laittaa vaakasuoraan helposti irrotettavat settilankut
vedenkorkeuden säätelyä varten. Pohjapadon etu- ja takal uiskaan levitetään
suodatinkankaat ja luiskat verhoi llaan esim. seulanperäkivellä. Tällainen uoma on
luonnonmukai sen näköi nen. Pohjakynnyksen rakenne tehdään oletuksella, että sen
yli ei ol e tarvetta aj aa myöhemmin esim. traktorill a.
Kosteikon tyhjentäminen ja kesannointi 4-6 v väl ein 1-2 v:n ajaksi edistää kosteikon
palautumista hyväksi ruokai lukohteeksi. Tyhjentämistä varten laitetaan läpimitaltaan
400 mm:n tyhjennysputki penkereen alle. Putken eteen laitetaan päätepato, jossa on
sul kul evy. Toi nen mahdollisuus on asentaa rum puputkeen 90 asteen kul massa
ol eva rumpuputki, jota kääntämällä kosteikon pohjalle kosteikko voidaan tyhjentää
hallitusti vähitellen.
Toimenpide 4: Tulv akynnys. Poikkeuksel lisen suuria tulvia varten tehdään
tulvakynnys (katastrofikynnys) kosteikon länsipäähän lähelle tulo-ojaa, jossa penger
on sopivan matal a. On myös mahdollista, että se tehdään uuden kai vettavan
tulouom an yhteyteen, josta se erkanee kosteikon suojaojaan. Maanpinta nousee
vähitellen etelää kohti, joten sitä voi daan käyttää tulvakynnyksenä sel lai senaan eikä
rakentamisessa tarvita konetöi tä tai patolaitteita. Tällöin tulvavesi voi virrata
pi ntavaluntana patopenkereen eteläpuolen kui vatusojaan. Maanpintaa ei rikota
kai vam al la. Kuivatusoj an pää alkaa 10 m päästä ylivirtauskohdasta.
POHJOINEN KOSTEIKKO
Toimenpide 5: Uusi patopenger. Kosteikon itäpuol iskon pohj oisreunalle tehdään
uusi patopenger, jonka pituus on 300 m. Patopenkereen harjakorkeus tulee tasol le
46,40 m+N60. Se tehdään sam alla periaatteella kui n eteläisen kosteikon uusi
patopenger (kuvattu toimenpiteessä 1).
Toimenpide 6: kaiv uumaakasojen kunnostus patopenkereeksi. Nykyisin
kai vuumaakasoi lla on hakkui sta johtuen runsaasti puiden kantoja ja
pi ntakasvillisuutta. Kannot ja kasvillisuus poistetaan ja kasat muotoillaan
patopenkereeksi ja niille nostetaan lisää maata. Kasat muodostavat matalan
penkereen ja sitä voi daan käyttää uuden penkereen tukena siten, että uusi penger
tehdään kai vuumaakasoj en kosteikon puoleisel le osal le. Patopenkereen
harjakorkeus tulee tasol le 46,40 m+N60. Kosteikon puolelta kai vetaan enintään 50
cm:n syvyydeltä turvetta, jota käytetään penkereen vahvistamiseen ja korottamiseen.
Toimenpide 7: Patolaitteen asennus v eden ohjaamiseen kosteikolta. Patolaite
rakennetaan kosteikon itäpäähän. Patolaite on virtaamansäätöpato ja siinä
lähtöyhteenä toimiva 400 mm:n muovinen rumpuputki (kuva 18). Patolaite
asennetaan penkereen kosteikon puol eiseen sisäreunaan ja rumpuputki sen
jatkeena patopenkereeseen. Patolaitteen avulla kosteikon vedenpinnan korkeutta
voi daan säädellä 80 cm:n väl illä ja tyhjentää kosteikko tarvittaessa. Kesannointia
varten kosteikko voi daan tyhjentää tarvittaessa (esim. 4-6 v väl ei n).
Toimenpide 8: Tulv akynnys. Poikkeuksel lisen suuria tulvia varten pohjoisreunalle
mitataan tasol aserilla tulvakynnys (katastrofikynnys), josta tulvavesi voi virrata
pi ntavaluntana patopenkereen pohjoispuolen kui vatusojaan. Maanpinta nousee
vähitellen rämettä kohti, joten sitä voi daan käyttää tul vakynnyksenä sel lai senaan
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ei kä rakentamisessa tarvita konetöi tä tai patolaitteita. Maanpintaa ei rikota
kai vam al la. Kuivatusoj an pää alkaa 10 m päästä ylivirtauskohdasta. Mikäl i tälle
al ueel le tehdään muuta kosteikon pohj an kai vuuta ja kai vuumaan kasausta
penkereeksi, tulvakynnystä varten penkereeseen jätetään aukko.
Al lasmitoitus-ohjelman laskel man mukaan (taulukko 1) kun pai nekorkeus on 10 cm,
tarvitaan 6,5 m leveä aukko kerran 20. vuodessa tapahtuvan tulvavesien
ohjaamiseen. Si ten tällaisen tulvakynnyksen kautta voi virrata kai kki huipputulvan
vedet, vai kka virtaam ansäätöpato ol isi esim. tukossa.
Tul o- ja lähtöuomien ETELÄINEN KOSTEIKKO
kai vuutyöt
Toimenpide 9: Veden ohjaus kosteikolle. Kosteikon länsipuolella olevasta oj asta
kai vetaan uusi 80 m pi tkä tulouoma kosteikon lounaiskul maan. Uoman pohja
kai vetaan tasoon 45,00 m+N60, jolloin se on nykyisen länsipuoleisen ojan tasol la ja
n. 40 cm kosteikon maanpintaa al empana (tavoitevedenpintaan nähden -80 cm).
Uoman leveys vai htelee 3-6 m väl illä ja se on loi vasti mutkitteleva, jolloin se sul autuu
mai sem aan paremmin.
Toimenpide 10: Pato nykyiseen oj aan. Kosteikon länsipuolella olevaan nykyiseen
oj aan tehdään pato siihen kohtaan, josta al kaa uusi tulouoma kosteikol le. Padolla
ohjataan val uma-alueelta tulevat oj avedet kosteikol le. Tulo-uomasta tehdään loivasti
mutkitteleva ja vaihtelevan levyinen, millä parannetaan luonnonmukai suutta.
Tul ouomasta ohjataan vettä kosteikol le vasta sitten, kun kosteikon rakennustyöt ovat
val mistuneet.
Toimenpide 11: Kiintoaineen laskeutussyvänne. Laskeutussyvänne kai vetaan
uuteen tulouomaan vähän ennen kui n uoma tulee kosteikol le (toi menpidekartassa
tumman sini nen alue). Syvänteen pohja kai vetaan tasol le 44,00 m+N60 (-160 cm
vedenpi nnan tavoitekorkeudesta). Pohjalta se on 3 m leveä ja 10 m pi tkä.
Kaivuumaat levitetään reunapenkereeseen ja kasataan vieressä itäpuolella olevaan
lintuj en tarkkai lukum pareeseen.
Pohj apadon kivetty takal uiska päättyy penkereen vieressä, sen ul kopuolella
(itäpuolella) ol evaan kui vatusoj aan. Kuivatusoj a laskee kanavaan.
POHJOINEN KOSTEIKKO
Toimenpide 12: Pohj oispuolen oj itusalueen v esien ohjaus kosteikolle.
Kosteikosta 250 m pohjoi seen, kokoomaojaan tehdään pato ja siitä kai vetaan uusi
oj a (pit. 270 m) kosteikon keskiosan pohj oisreunaan. Pato ohjaa vedet uuteen oj aan.
Toi nen oja (pit. 50 m) kai vetaan lähellä kosteikkoa ol evan ojitusal ueen kärjestä.

Kosteikon muut
kai vuutyöt

Patolai tteen rum puputki tulee kanavaan, joten erillistä lähtöuomaa ei tarvitse tehdä.
Toimenpide 13: Eteläisen kosteikon suojaoja. Kaivetaan loivasti mutkitteleva
suojaoja (pit. 450 m) reunapenkereen ja harvennetun metsän väliin. Kaivuumaat
kasataan oj an pohj oispuolelle rakennettavaan patopenkereeseen (eteläpuolen
metsäalueen vedet pääsevät ojaan). Ojan keskilinj a on 5 m penkereen ulkoreunasta.
Toimenpide 14: Pohj oisen kosteikon suojaoja. Kaivetaan loivasti mutkitteleva
suojaoja reunapenkereen ja soi stuneen metsän väl iin. Kaivuumaat kasataan ojan
etel äpuolelle rakennettavaan patopenkereeseen (pohjoispuolen soi stuneen
metsäalueen vedet pääsevät ojaan). Ojan keskilinj a on 5 m penkereen ulkoreunasta.
2

Toimenpide 15: Eteläisen kosteikon keinosaaret. Saarista tehdään. 10–100 m
laajuisia. Niihin tarvittava maa-aines otetaan paikal ta kai vetusta turpeesta matalana
kai vuuna. Kaivuukohdista tehdään matalia ja loivareunaisia syvennyksiä. Ne luovat
syvyydenvaihtel ua muutoin tasai seen suonpohjaan, mikä on myös vesilintujen
ravinnonhankinnan kannalta suotuisaa. Myös saarista tehdään loivareunaisia ja
matal ia. Osa saarista tehdään pitkänomaisiksi reunalta keskel le päin, jolloin ne
ohjaavat kosteikon veden kiertoa mutkittelevaksi ja toi saalta estävät oikovi rtauksia.
Saaria tehdään keskiosiin, jossa vesilinnut voi vat lepäillä paremmin rauhassa.
Toimenpide 16: Tarkkailukumpareet. Molemmille osa-al ueille tehdään 3
kum paretta kosteikon reunaosiin lintujen havainnointia varten. Kumpareet tehdään 3
m:n korkui siksi ja yläosal taan ni in laajoiksi, että siel lä voi olla vähintään 4 henkilöä
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kerrallaan. Kumpareet kasataan paikal ta kai vetuista turvemaista ja maisem oidaan
ai nakin osittain pi ntaturpeella.

Muut työt

Toimenpide 17: Eteläisen kosteikkoalueen syv entäminen kaivamalla. Mikäl i
hankkeessa rii ttää resurssej a, etel äi stä kosteikkoa kai vetaan lähinnä sen itäosasta
20–30 cm syvem mäksi. Kaivuu kohdi stuu vai n pintaturpeeseen. Työhön voidaan
kokei lla kai vinkoneen ja puskutraktorin yhdistelmää: kai vinkone kai vaa maan
kasoi ksi, jonka puskutraktori työntää kosteikon reunapenkereen kohdalle. Tämän
jäl keen tehdään maisemointityöt.
Toimenpide 18: Eteläisellä kosteikolla rumpuputki tulo-uomaan.
Kosteikkoalueen lounaispuolella ol evaan tien al itukseen lai tetaan teräksinen
läpimitaltaan 300 mm ja pituudeltaan 9 m rumpuputki. Putki asennetaan 1 %
kal tevuuteen siten, että lähtöpään (tien pohjoispuolella) al areuna asennetaan tasoon
45,80 m+N60 (= +10 cm tavoi tevedenpintaan nähden) ja tulopää tasoon 45,87
m+N60 (+17 tavoi tevedenpintaan nähden). Oletuksena on, että talvella ojan
jäätyessä putkeen jäisi vedestä ja jäästä vapaata tilaa. Keväällä sul amisvedet
pääsisivät purkautumaan ai nakin osittain avoimesta putkesta oj aan ja nopeuttaen
sen sul am ista ja alapuolella ol evien putkien läpivirtaamaa. Putken alle kai vantoon
lai tetaan suodatinkangas. Tällä asennuskorkeudella tulisi peitesyvyydeksi 40 cm tien
pi ntaan (46,56 m+N60) nähden.
Täl lä kohdin on nykyisin läpimitaltaan 600 mm kuumasinkitty kierresaumattu
teräsputki sekä 500 m betoninen rumpuputki. Betonirumpu on kui tenkin jo painunut
osittain ojan pohjaan, joten sen läpivirtaamakyky ei vastaa putken halkai sijaa.
Toimenpide 19a Infotaulu j a 19 b opastev iitta. Etel äisen kosteikon
kaakkoi sosaan, lähel le reunapengertä, laitetaan Life-hankkeen infotaulu ja
tarvittaessa muut infotaulut.
Li säksi eteläpuolella olevaan tienvarteen laitetaan kaksi opasteviittaa. Itäinen viitta
lai tetaan ajotiellä ol evan levennyksen kohdalle, johon voi daan myös pysäköi dä autot.
Vi itoilla ohjataan kul ku tiel tä kosteikol le.
Toimenpide 20: Kulku-uran merkintä. Merkitään tieltä kul kureitit paaluilla
etel äi sel le kosteikol le. Paalut tehdään kosteikol le hakkui sta jääneistä läpimitaltaan 710 cm:stä puista, joi den päät maalataan esim. kel taiseksi.

Luonnonpurossa
kal an kul un
varmistaminen
Vesi- ja maaal ueiden pinta-alat
ja veden syvyydet

Kuiv atustilanne

Toimenpide 21: Ojien yli kul kua varten rakennetaan kul kusillat kuuteen kohtaan.
Neljään eteläisimpään oj an ylitykseen laitetaan kaksi kyllästettyä lankkua vierekkäi n
ja niiden al le tukilankut. Kosteikkoj en välissä olevan kanavan ylitys tehdään
mahdolliseksi itä- ja länsipäästä. Kantavaksi rakenteiksi lai tetaan kaksi kyllästettyä
pyl västä ni iden päälle poikittain kyllästetyt laudat.
Kosteikoi lla ei ol e luonnonpuroja.

Pohj oisen kosteikon pinta-ala 4,0 ha, j osta arvioituna:
 2-19 cm:n syvyistä vettä 1,0 (25 %)
 20–50 cm:n syvyistä vettä 2,5 (62,5 %)
 kui vaa maata, kuten penkereitä ja tasannealueita 0,5 ha (12,5 %)
Eteläisen kosteikon pinta-ala 5,2 ha, j osta arvioituna:
 2-19 cm:n syvyistä vettä 0,5 (n. 10 %)
 20–50 cm:n syvyistä vettä 4,2 (n. 80 %)
 kui vaa maata, kuten penkereitä ja kei nosaaria 0,5 ha (n. 10 %)
Vaikutukset kosteikon lähellä olevien naapurikiinteistöjen kuivatustilanteeseen
Toi menpiteillä ei ol e vai kutusta naapurikiinteistöjen kui vatustilanteeseen, koska
kosteikon ympäristössä on kui vatusoj ia.

19

720 m: kanavan vesipinta

260 m: kosteikko alkaa
200 m: uusi oja kosteikolle alkaa

140-160 m:tien pinta

700 m: pohjapato+tiivisteseinä

50-700 m:VAPON kiinteistöjä
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140-160 m:tien pinta

Maanpinta (m+N60)
Veden tavoitetaso (m+N60)

200 m: uusi oja kosteikolle alkaa
700 m: tiivisteseinän aukon harjan tavoitetaso on 45,60
m+N60, jolloin 10 cm:n painekorkeudella (=45,70 m+N60)
pato läpäisee 0,284 m3/s
260 m: kosteikko alkaa

720 m: kanavan vedenpinta 31.10.2011
n. 45-720 m: Vapon kiinteistö
0-40 m: Kiinteistö 425-402-81-8 HARJAPÄÄ (om. Harjapää Aino Emilia ja Harjapää Matti
Johannes)
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Korkeus (m +N60)

0-40 m:Taimikon maanpinta kiinteistöllä 425-402-81-8 HARJAPÄÄ (om. Harjapää Aino Emilia ja Harjapää Matti Johannes)

Etäisyys (m)
Kuva 11. Eteläisen kosteikon pituusprofiili. Si ninen viiva osoittaa veden pi nnan korkeutta, kun kosteikko on
rakennettu val miiksi ja veden pi nnan korkeus on säädetty tiivistesei nän aukon harjan korkeudel la.
Vedenpinnan taso on kuvattu teoreettisella tasolla samaksi koko matkal la lähtökohdan tulo-ojasta (0 m) ai na
tiivisteseinän aukon harjal le (700 m) saakka. Aukon korkeutta voidaan säätää setti lankui lla tasol la 45,50–
45,90 m+N60. Vihreä viiva osoittaa maanpinnan tasoa yksityisen omistamal la kiintei stöllä ja sen jäl keen
Vapon kii nteistöllä laskuojien vieressä olevalla nykyisellä maanpinnalla ja kosteikkoalueen maanpinnalla. Ojan
varsien pengerrysten, kostei kon kiintoaineksen laskeutussyvänteen tai mui ta kostei kon kai vuu- ja
kasausalueita ei ole huomioi tu näissä korkolukemissa. Ilmakuva © Maanmittausl ai tos, l upanro 326/MML/11.
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ojan vesipinta -98, 31.10.2011
ojan pohja -133

suo -46
kanavan vesipinta -107, 31.10.2011
kanavan pohja -137

suo -41
suo -39

suo -39 (45,31 m+N60)
suo -43
ojan vesipinta -65, 31.10.2011
ojan pohja -87 (44,83 m+n60)

kanavan vesipinta -114, 31.10.2011
kanavan pohja -144

suo -38
suo -38
suo -27

ojan vesipinta -29, 31.10.2011

suo -27
suo -29

suo -30

VEDEN PINNAN
TAVOITETASO 0
(=45,70 m+N60)

suo -18
metsämaa +34

suo -43

suo -39
suo -29
tien pohjoispuoli:



ojan pohja -82
peltisen rumpuputken yläreuna -7

suo -32

suo -8

suo -39
suo -35

tien eteläpuoli:



kanavan vesipinta -114, 31.10.2011
kanavan pohja -147

kanavan vesipinta -125, 31.10.2011
kanavan pohja -170

suo -33

ojan pohja -87
peltisen rumpuputken yläreuna +9

metsämaa +29 (45,99 m+N60)

metsämaa +70

tie+86 (46,56 m +N60)

suo -27

suo -36
suo -42

suo -24
suo -28

tie+107

suo -30

suo -32

tie+122

tie+125

suo -32

suo -19

tie+120

suo -22

metsämaa +71
taimikko+97

suo -27

metsämaa +80

metsämaa +103
kokoomaojan pohja -29, ojan vesipinta -4 (7.12.2011)
etelästä tulevan sarkaojan pohja +18

suo -10

suo -25

suo -25
suo -10

idästä tulevan sarkaojan pohja -20
metsämaa +100
taimikko+76 (46,46 m+N60)

Kuva 12. Eteläisen kosteikkoalueen ympäristön pintoja suhteessa vedenpinnan tavoitetasoon. Vedenpinnan tavoitetaso on +45,70 m+N60. Etumerkillä varustettu
luku on cm:nä suhteessa tähän tasoon. Osassa on sulkei den sisäl lä korkeusl ukema N60-järjestelmässä. Ilmakuva © Maanmittausl ai tos, l upanro 326/MML/11.
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Kokoomaojan paikka, josta uusi oja etelään kosteikolle (ilmakuva ei yllä risteyskohtaan:
metsämaan (kangasrämeen) pinta +93, ojan pohja +32

taimikon pinta +97,
ojan pohja +53
taimikon pinta +95 (46,95 m N60),
ojan pohja +60

isovarpurämeen pinta +75
soistuneen maan (ajouran) pinta +40
(46,40 m+N60)

suon pinta +74

suon pinta -20
mättäiden yläosa -5

isovarpurämeen pinta +67
soistuneen maan (ajouran) pinta +21

soistuneen maan (ajouran) pinta +55

isovarpurämeen pinta +80
soistuneen maan (ajouran) pinta -6

suon pinta -10

suon pinta -44

soistuneen siemenpuumännikön
pinta -9

suon pinta -53
mättäiden yläosa -33

soistuneen siemenpuumännikön
pinta -14
isovarpurämeen pinta +54)

Penkereen yläreuna +35
VEDEN PINNAN
TAVOITETASO 0
(=46,00 m+N60)

kanavan vesipinta -106 (44,94 m
N60), 25.5.2012

soistuneen lehtipuuvaltaisen
alueen maan pinta -19

suon pinta 0 (46,00 m N60)
suon pinta -23

Kuva 13. Pohjoisen kosteikkoalueen ympäristön pintoja
suhteessa tavoitevedenpinnan
tasoon 46,00 mmpy. Vedenpinnan
tavoi tetaso on +46,00 m N60.
Etumerkillä varustettu luku on
cm:nä suhteessa tähän tasoon.
Osassa on sul kei den sisällä
korkeusl ukema N60-järjestelmässä. Ilmakuva ©
Maanmittausl aitos, lupanro
326/MML/11.

soistuneen lehtipuuvaltaisen
alueen maan pinta -14

suon pinta -30
mättäiden yläosa -15 - -20
suon pinta -30
suon pinta -36 (45,64 m N60)

soistuneen siemenpuumännikön pinta
(reunimmaisen siemenpuumännyn tyvellä) -6
isovarpurämeen pinta
+26)
soistuneen siemenpuumännikön pinta
(reunimmaisen
siemenpuumännyn
tyvellä) -18

suon pinta -51 (45,49 m N60)
Penkereen yläreuna +40 (46,40 m N60)

suon pinta -37
suon pinta -39
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12 . Kokoomaojaan pato ja siitä uusi oj a kosteikolle

(pit. 270 m, lähtökohta ei näy ilmakuvalla)

A. Ojalinjan raivaus metsurityönä

Veden syv yys alle 20 cm

12 . Uusi oj a (pit. 50 m) ojitusalueen
eteläkärjestä kosteikolle

Veden syv yys 20-50 cm
6 . Kanavan kaivuumaakasoj en kunnostus
patopenkereeksi. Harjakorkeus 46,60 m+N60.
2 . Kanavan kaivuumaakasoj en kunnostus patopenkereeksi.
Harjakorkeus 46,30 m+N60.
1 . Uusi patopenger. Harjakorkeus

8 . Tulvakynnys: leveys 6,5 m,
tasolla 46,40 m+N60)

POHJOINEN KOSTEIKKO:
VEDENPINNAN TAVOITETASO
=46,00 m+ N60

46,20 m+N60

5 . Uusi patopenger. Harjakorkeus

15 . Keinosaaret

14 . Pohjoisen

11 . Kiintoaineen laskeutussyvänne
9 . Veden ohj aus kosteikolle:
uusi tulouoma, kaivetaan ja
pengerretään

46,40 m+N60

kosteikon suojaoja

ETELÄINEN KOSTEIKKO:
VEDEN PINNAN TAVOITETASO =45,70 m+ N60

12 . Pato nykyiseen oj aan:
ohjataan vedet uuteen
tulouomaan

7 . Veden ohj aus kosteikolta:
patolaitteena virtaamansäätöpato
settilankuilla

4 . Tulvakynnys.
Tasolla 46,00 m+N60)

16 . Tarkkailukumpareet
13 . Eteläisen kosteikon suojaoja (kaivuumaat pohjoispuolen patopenkereeseen)
18 . Lisätään

3 . Veden ohj aus kosteikolta ja kosteikon
tyhj ennys. Patolaitteena kiviverhoiltu pohjapato,
jossa irrotettavilla settilankuilla varustettu
tiivisteseinä. Aukon harja tavoitekorkeudella 45,70
m+N60, säädettävissä irrotettavilla settilankuilla
tasoilla 45,50–45,90 m+N60). Luiskat kiviverhoiltu.
Kosteikon tyhjennys 200 mm:n rumpuputkella

teräksinen, läpim. 300 mm rumpuputki

Kuva 14. Pikku Nuoluanjärven kosteikolle suunnitellut
toimenpiteet. Selosteen edessä oleva vahvennettu kirjai n tai
numero viittaavat kappaleessa ”3 Kostei kon perustamisen
toimenpi teet” mai ni ttuihi n toimenpi teisiin. Ilmakuva ©
Maanmittausl ai tos, l upanro 326/MML/11.

19a . Kosteikon
19b. Kosteikon

infotaulu
opasteviitta

17 . Kosteikon syventäminen
21 . Pitkospuut ojan ylityksiin

20 . Paaluilla

30-40 cm:llä

merkitty polku kosteikolle
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Kuva 15. Turpeesta rakennettuja matalia patopenkereitä. Yl hääl lä:
Patopenkereeseen kaivettu materiaali muodostaa syvänteitä, mikä monipuol istaa
tasai sta suon pi ntaa ja jonne vesi sel kärangattomat voi vat hakeutua talveksi.
Toi saalta kai vamattomilla kohdi lla säi lyy kasvi peite, mikä on eduksi
vesi el iöyhteisöjen muodostumisessa ja vesi ensuojelussa. Al haalla: Turpeesta tehty
patopenger on mai semoi tunut vuoden kuluttua rakentamisesta. Patopenkereen
oi kealla puol el la kostei kon vesipi nta on korkeammal la, joten turvepenger pi tää
hyvi n vettä. Penkereen vasemmal la puol el la ol eva vesi on edellisten päivien
satei den tulosta. Tällaisia penkereitä voidaan tehdä myös Pi kku Nuoluanjärvelle.
Oi kealla: Pi kku Nuoluanjärven eteläisen kosteikon patopenkereen poi kkilei kkaus.
Pohjoisel le kostei kol le tehdään penger samal la periaatteel la. Valokuvat
Pudasjärven Välitalon kosteikol ta, J. Siekki nen 6. ja 10.10.2011 ja 18.10.2012.
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Taulukko 1. Pikku Nuoluanjärven eteläisen kosteikon kiviverhoillun pohjapadon patoaukon ja
pohjoisen kosteikon settilankuilla varustetun virtaamasäätöpadon mitoitus. Laskennassa on käytetty
insi nööri Jouko Hämäl äi sen (Suomen metsäkeskus, Pohjois-Savo) Allasmitoitus-ohjelmaa.

Kosteikon lähtötiedot:
Valum a-alue F (järviä ei ole)
Keskiylival um a MHq
Keskiylivirtaama MHQ
Kerran 20. vuodessa tapahtuva
ylivirtaama HQ20

Eteläinen kosteikko
735 ha
230 l/s/km 2
230 l/s
3212 l/s (3,212 m 3/s)

Pohj oinen kosteikko
100 ha
230 l/s/km 2
230 l/s (0,23 m 3/s)
437 l/s (0,437 m 3/s)

Eteläisen kosteikon kiviverhoiltuun pohjapatoon asennettavan tiivisteseinän patoaukon mitoitus
Purkautumiskerroin
u
0,53
Padon harj an vaakasuora pituus (m)
b
4,0
Luiskakal tevuus
1:
1
Painekorkeus (m)
h
0,38
Al apuolinen luiskakal tevuus
1:
3
Verhoilukivien halkai sija dtod (m)
d
0,15

Vi rtaama patometrille (m /s*m)
Vi rtaama luiskien kohdalla (m 3/s)
Veden nopeus aukossa (m/s)
VIRTAAMA, laskettu (m3/s)

(h+d/6) 0,41
q
0,40
Q2
0,131
vmax
0,98
Q=
1,744

VIRTAAMA, suunniteltu HQ (m 3/s)
VIRTAAMA, suunniteltu HQ20 (m 3/s)

Qsuunn
Qsuunn

3

1,690
3,211

suunnitellun padon v irtaam an läpäisy kyky. Tämän
arv on pitäis i olla vähi ntään ”VI RTAAMA HQ
suu nn itel tu” – arvo n suuruinen. Jot ta virt aaman
läpäisy ky ky HQ20 saavutetaan, täy tyy hyv äksyä
suu remp i pai nekorkeus ja/ tai raken taa
tul vakynn ys

”normaal i” kevättulva
”suuri” kevättulva, kerran 20. v esiintyvä

Pohj oisen kosteikon v irtaamasäätöpadon mitoitus
Renkaan halkaisija (m)
d
0,6
Purkautumiskerroin
u
0,52
b
Padon harj an pituus (m)
0,60 aukon kehän mit ta koht isuoraan v irtausta vas taan
Painekorkeus (m)

h

0,40

(huomioit u kaiv on puolipy öreä muoto)
v eden kork eus hieman aukon etupuolella (=”paljonko
v esi v oi noust a aiheuttamatta haittaa”)

Vi rtausnopeus ylävi rran puolella (m/s)

v

0,21 nopeus y läv irran puolella ennen patoa

Supi stumakohtien määrä
Aukon ja pilarien muotokerroin
Tehopituus (m)
VIRTAAMA HQ20, laskettu (m3/s)

n
f
Q=

0
1
0,6
0,23

VIRTAAMA HQ, suunniteltu (m3/s).)
VIRTAAMA HQ20, suunniteltu (m3/s).)

Qsuunn 0,23 teoreet tinen, kerran v uodessa tapaht uva yliv irtaama.
Qsuunn 0,437 teoreet tinen, kerran 20. v uodessa tapaht uva yliv irtaama.

0=koko kehä y lisy öksynä, 2=sektori ylisyöksynä

suunnit ellun padon v irtaam an läpäisy kyky. Tämän arvon
pitäis i olla vähi ntään ”VI RTAAMA HQ suun ni teltu ”
– arvo n suu ru inen. Jotta virtaaman läpäisykyky HQ20
saav utet aan, täytyy hyväksyä suurempi painekorkeus
ja/ tai raken taa tul vakynn ys
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1 − 1,5 m

3−5 m

(patopenger)

1:3 − 1:4
1:2

v eden v irtaussuunta

Suo dati nkan gas
Ki viver ho ilu. Tehdään läpimit altaan 5–30 cm seulot usta kives tä.
Kerrospak suus 30 cm (ei ole trak torilla y liajettava)
Tii vistesei nä vesip on ttilankusta. Seinäss ä on aukk o ja siinä set tilankut
v aakas uorass a, joilla säädet ään padon harjan kork eus ja lähtöv eden tas o.

Kuva 16. Pikku Nuoluanjärven eteläisen kosteikon kiviverhoiltu pohjapato: Irrotettavien setti lankkujen
avulla veden pi ntaa voi daan säädellä tasoi lla 45,40–45,80 m+N60 mmpy. Tiivistesei nä asennetaan
kiviverhoi ltuun, turpeesta tehtyyn patopenkereeseen. Piirrokset J. Si ekki nen/12.11.2012.
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Kuva 17. Tiivisteseinällä varustettu kiviverhoiltu pohjapato: Yl äkuva: Kotiseutukosteikko Li fe – hankkeessa rakennettiin Pyhäjärven Vähä-Komul le val miiseen penkereeseen vesiponttilankui sta ti ivistesei nä tammikuussa 2012. Ki viverhoilu tehtiin sen jälkeen. Täl lai nen rakenne on suunni teltu myös Pi kku Nuoluanjärven
etel äi selle kostei kol le. Al akuva: Sama pohjapato valmiina. Vesi virtaa aukosta kiviverhoi lun pohjapadon
kautta, tiivisteseinässä on settilankkuja paikoillaan. Aukon keskellä pystyssä ol evien lankkujen tarkoitus on
tukea setti lankkujen muodostamaa sei nämää. Kuvat J. Si ekki nen/13.1. ja 17.10.2012.
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Kuva 18. Virtaamansäätöpato settilankuilla: Yl hääl lä: patol ai te ja lähtöyhteenä oleva rumpuputki asennetaan kivennäismaasta rakennetulle al ustalle ja putken sivustat tiivistetään täytön ai kana hyvi n. Keskellä:
suodatinkangas asennetaan huolellisesti etenkin sen etureunaan. Alhaalla: setti lankui lla säädetään sopi va
vedenkorkeus ja ne poistamal la kosteikko voidaan tyhjentää. Kuvat J. Siekki nen/5.10.2011 ja 16.10.2012.
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HANKKEEN HAITTOJEN ARVIOINTI

Lomakkeella kuvataan hankkeen haittojen ja uhkatekijöiden vaikutuksia luontoon, ympäristöön,
käyttöön suunnittelualueella tai sen ul kopuolella. Tavoitteena on tunnistaa haitat ja suunnitella
toimenpiteet ni iden ehkäi sem iseksi.
Haittatekij ä
Toimenpiteet haitan v ähentämiseksi
Valum a-alueelta tulevat poikkeuksel lisen Kuivatustilanne naapurikiinteistölle on sel ostettu kappaleessa 3
suuret tulvavedet nostavat eteläisen
”Kui vatustilanne”
kosteikon vedenpintaa aiheuttaen haittaa
naapurikiinteistöille
Kosteikon patolaitteet tulvakynnyksineen on mitoitettu kerran
20. vuodessa tapahtuvan tulvan mukai seksi, siten että tul vavesi
voi virrata tulvakynnyksen kautta kosteikon etel äpuolella
ol evaan suojaojaan.
Mahdolliset viitasam makon
Vi itasam makoi sta ei ole tehty varmuudella havaintoja
el inym päristöt häviävät vedennoston
kosteikol ta. Toi menpiteiden seurauksena kosteikoi lle tulee
seurauksena.
laajoja ja eri syvyisiä vesial ueita, jotka voivat olla potentiaalisia
viitasam makon elinympäristöjä.
Kosteikol la on jo nykyisin kosteaan ja avovesiympäristöön
sopeutunutta kasvillisuutta, mikä edistää viitasammakoi den
uusien el inympäristöjen muodostumista.

Kaivinkoneessa tapahtuu öljyvuoto,
jol loin öljyä valuu Vuolijokeen.

5

Vi itasam makoi den siirtyminen kosteikkoj en ja niiden väl issä
ol evan kanavan kautta kuten tähänkin asti.
Kaivinkoneessa on öl jyntorjunnan varalle imeytystarvikel aukku
ja koneen kul jettaja tietää miten toimia öljyvahingon sattuessa.

SEURANNAT, RIISTANHOITO JA METSÄSTYS

Toimenpide
Vesilintuseuranta

Tav oite
Mitata kosteikon luontaisten
ravintovarojen vaikutuksia
vesilinnustoon ja tuottaa
vertailuaineistoa erilaisten
kunnostushankkei den
vai kuttavuudesta.

Lisätiedot j a v astuutaho
Kosteikol le on perustettu neljä vesilintujen
laskentapi stettä Riista- ja kal atalouden
tutkimuslai toksen ohjeiden mukai sesti.
Laskentaohjel ma: toukokuussa paril askennat (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
ni itä tehdään v. 2015 elokuuhun asti.
Vertai lukel poisten laskentatulosten saamiseksi
vesilintujen mahdollista ruokintaa ei saa al oi ttaa
kosteikol la ennen elokuun alkupuolella tehtävää
kertymäl askentaa eikä se saa vääristää seuraavana
keväänä tehtävän parilaskennan tuloksia.

Hoitoseuranta

Pi enpetojen pyynti

Vastuutaho: paikal linen metsästysseura tai Suom en
rii stakeskus
Seurata patorakenteiden ja Paikal liselle toteuttajataholle annetaan tarvittaessa
–penkereiden kuntoa ja
lisäohj eita kosteikoi n toi minnan ja tuottavuuden
toimivuutta sekä tul o- ja
ylläpidon kannalta tärkei den hoito- ja
lähtöuoman veden virtauksen kunnossapi totöiden toteuttamisesta
ja patolaitteiden toimivuutta
Motivoi da paikal lisia
kosteikonhoitajia lisäämään
vierasperäisiin pienpetoihin
kohdi stamaa pyyntipainetta
kosteikoi lla ja ni iden
lähiympäristöissä

Al ueel la pyritään pyytämään pienpetoja vähintään
hankkeen ajan v. 2015 loppuun asti.
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Suom en rii stakeskuksen Pohj oi smainen supikoi ra Life
– hanke (vv. 2010–2013) voi edistää paikal lisen tason
pi enpetopyyntiä hankkeen mukai silla tavoitteilla ja
toimenpiteillä (esim. loukkuj en toimittaminen)

Vesilintumetsästys

Pesäpöntöt

Seurata vesilintujen
metsästyskuollei suutta
saalisseurannalla. Tietoja
käytetään arvioi taessa
metsästyksen vai kutuksia ja
mitoitettaessa kestävä
metsästysverotus
(saalisverotus on suhteessa
kosteikon vesilintutuottoon)
Pesimispaikka

Riistapelto

Ruokai lualue

6

Li fe-hankkeen vastuuhenkilö: Kenttäassistentti Juha
Mäkimartti, Suomen riistakeskus
Jos alueel la metsästetään, metsästysoi keuden haltija
pi tää kirjaa kosteikkokohteel ta metsästyskauden
ai kana (20.8.–31.12.) ai kana saadusta
vesilintusaaliista lajeittain vuoden 2015 loppuun
saakka.
Vastuutaho: paikal linen metsästysseura tai Vapo Oy

Laitetaan kosteikol le vähintään neljä telkänpönttöä.
Vastuutaho: paikal linen metsästysseura tai Vapo Oy
Tehdään tarpeen mukaan

VIESTINTÄ
Lomakkeella kuvataan toimenpidealueelle suunniteltu viestintä.

Viestintä
Kotiseutukosteikko Life+
– hankkeen opastetaul u
Tiedote lehdistölle
Ilmoi tus kuntaan
Ilmoi tus lähialueen asukkai lle
Ilmoi tus al ueelliseen ELYkeskukseen
Muu taho

kyllä

ei

kyllä
kyllä
kyllä

ei
ei
ei

Ajankohta
Toi menpiteiden jälkeen kosteikol le. Taulun sijainti
sovi taan kiintei stön om istajan kanssa.
Noin 1 vk ennen toimenpiteiden al oitusta
Noin 1 vk ennen toimenpiteiden al oitusta
Lähellä ei ole asutusta

kyllä

ei

Noin 1 vk ennen toimenpiteiden al oitusta

kyllä

ei

Li minganlahden luontokeskus (val takunnallinen
kosteikkokeskus)
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TOIMENPITEET JA KUSTANNUKSET
Lomakkeella kuvataan toimenpiteet ja arvioidaan vaadittavat resurssit töi den toteuttamiseksi
Kotiseutukosteikko Life+
Fantsintie 13 - 14
00890 Hel sinki

Kos te ikkohanke: PIKKU NUOLUANJÄRVI, Lim inka, pinta-ala 9,2 ha
Kustannusarvion laadinta: Juha Siekkinen, 20.11.2012
YKSIKKÖ MÄÄRÄ YHTEENSÄ

SUUNNITTELU JA TOTEUTUKSEN VALVONTA
Suu nnitteluun liittyvät maastokäyn nit (kasvis to- j a eläimis tökartoitukset, va aitus, m aastosuun nitte lu: J. Siekkinen)
Toimen pide suunn itelman laadi nta (J. Siekkine n)
Toteutuks een liittyvät maas tokäynnit (J. Siekkinen)

htp
htp
htp

5
6
6

Yhteensä

1 000 €
1 200 €
1 200 €

3 400 €

METSURITYÖT
Toimen pide A: Tulo-o jien ja polkujen raivaus (pit. 320 m x 6 m =0 ,2 h a)

htp

4

Yhteensä

1 200 €

1 200 €

KONETYÖT
Kaivinkoneen työtuntihinta: sarakkeessa tunti+a lv+yht.

60

14

74 €

Kon een siirtokulut (1 ,5 e uroa lavetil la/km)

km

1 50

225 €

Toimenpide 1: Uuden patopenkereen ra kennus ja maisemointi, pit. 600 m, työteho
15 m/t
Toimenpide 2: Kanavan eteläpuoleis en penkereen rakennus, pit. 370 m

m/tunti

15

2 952 €

m/tunti

20

2 214 €

Toimenpide 3: Tiiv is tes einän ja kiviverhoillun pohjapadon rakentaminen, kivien ajo
paikalle
Toimenpide 3: Ty hjenny sputken asentaminen

tunti

9

664 €

tunti

1

74 €

Toimenpide 4: Tulvakynnyksen ra kentaminen

tunti

0,5

37 €

Toimenpide 9: Uus i tulo-uoma kos teikolle lounaiskulmas sa (pit. 80 m)

m/tunti

40

148 €

Toimenpide 10: Pato nykyiseen ojaan, jolla ohjataan vesi uuteen uomaan

m/tunti

0,5

37 €

tunti

3

221 €

ETELÄINEN KOSTEIKKO

Toimenpide 11: Kiintoaineen laskeutuss yvänt. kaivuu, mas sojen lev itys
Toimenpide 13: Kosteikon suojaojan kaivuu (pit. 450 m)

m/tunti

60

554 €

Toimenpide 15: Keinosaarten rakennus

tunti

3

221 €

Toimenpide 16: Tarkkailukumpareiden (5 kpl) rakennus turv emaasta

tunti

3

221 €

Toimenpide 17: Kosteikon syventäminen (tehdään resurssien mukaan)

tunti

40

Toimenpide 18: Rumpuputken asennus tulo-uomaan tien kohdalla

tunti

1

Yhteensä

2 952 €
74 €

10 594 €

POHJOINEN KOSTEIKKO
Toimenpide 5: Uuden patopenkereen ra kennus ja maisemointi, pit. 300 m, työteho
15 m/t
Toimenpide 6: Kanavan pohjoispuolen penkereen rakennus, pit. 500 m

m/tunti

15

1 476 €

m/tunti

20

1 845 €

Toimenpide 7: Virtaamasäätöpadon kuljetus maastoon ja asentaminen

tunti

3

221 €

Toimenpide 8: Tulvakynnyksen ra kentaminen

tunti

0,5

37 €

Toimenpide 12: Ojitusalueiden vesien ohjaus uusilla ojilla (pit. yht. 320 m)

m/tunti

60

394 €

Toimenpide 14: Pohjois en kosteikon suojaoja (pit. 280 m)

m/tunti

60

Yhteensä

344 €

4 317 €
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PATOLAITTEET JA -MATERIAALIT (sis alv 23 %)
ETELÄINEN KOSTEIKKO
Eteläisen kost eikon pohjapadon tiivisteseinän vesiponttilankut: leveys 9 m, 3,5 cm
x 13 c m x 2 m,72 kpl, yht. 150 m lankkua)
Pohjapadon kiviv erhoilu 5 m x 9 m x 0,3 m = 15 m3 =25 tn
Pohjapadon s uodatinkangas: 7 m x 10 m= 70 m2

metriä
tn

150
15

m2

1

Pohjapadon rakentamisen muut materiaalit ja tarvikkeet

750 €
375 €
70 €
150 €

Kosteikon tyhjennys putki: muov inen rumpup. 450 mm x 6 m SN4
+sulkulaite+materiaalit
Tierumpu tulo-ojaan kost eikon lounais p. metsäautotiellä: 300 mm teräs

kpl

1

300 €

MUUT: pitkos puulankut ojien ylityksiin (26 m/ylitys, 5 y lityspaikkaa):

m

3,2

480 €

Patolaite: virtaamansäätöpato, halkais ija 600 mm

kpl

1

250 €

Patolaitteen lähtöyhde: muovinen rumpup. 450 mm x 9 m SN4 jatkoholkilla

kpl

1

650 €

Suodatinkangas: 4 m x 15 m= 60 m2 ja muut tarvikkeet

m2

1

100 €

700 €

POHJOINEN KOSTEIKKO

Yhteensä
1. HANKKEEN KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ

3 825 €
23 336 €

= suu nnittelu ja toteutuksen val vo nta, mets urityöt, ko netyöt sekä patolaittee t ja -materiaal it

2. M ETSURITYÖT, KONETYÖT, PATOLAITTEET JA -MATERIAALIT YHTEEENSÄ
a) SUOMEN RIISTAKESKUKSEN OSUUS 5 %
b) KIINTEISTÖN OMISTAJAN OSUUS 50 % (YHT. HLÖ KARI VÄISÄNEN/VAPO)
c) P-P ELY-KESKUKSEN OSUUS 20 % (YHT. HLÖ ARTO LEHTO)
d) P-P METSÄKESKUKSEN OSUUS 25 % (YHT. HLÖ KYLLIKKI MAARANTO)

19 936
997
9 968
3 987
4 984

€
€
€
€
€

Huom! Metsäk eskuksen osallistuminen rahoitukseen on määritelty yhteistyösopimuksessa
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