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1 HANKKEEN YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET
1.1 Hanke, toteuttaja, suunnitelman laatija ja muut suunnitteluun osallistuneet
Hankkeen nimi

Sijainti

SEINÄJOEN KURJENNEVAN
RIISTAKOSTEIKKOJEN
YLEISSUUNNITELMA JA KAHDEN
KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA

Seinäjoki

Hankkeen vastuullinen toteuttaja(t) ja yhteystiedot

Suunnitelman laatija

Kurjennevan Eränkävijät ry.
Y-tunnus 0563153-0
Yhteyshenkilö: Kari Viimavirta, pj.

Juha Siekkinen, Kosteikkomaailma
Ketotie 8 A, 90440 Kempele
p. 040 413 9606
juha.siekkinen@kosteikkomaailma.fi

Rahoituksesta vastaava: Suomen riistakeskus
Yhteyshenkilö: erikoissuunnittelija Mikko Alhainen
p. 029 431 2401
mikko.alhainen@riista.fi
Muut toteuttajat ja suunnitteluun osallistuneet

Mikko Alhainen, Suomen riistakeskus
Esko Saarijärvi, Etelä-Pohjanmaan Turve Oy
EPV Bioturve Oy
Seinäjoen kaupunki

1.2 Vastuut kohteen rakenteista ja hoidosta sekä vaikutus kuivatustilanteeseen
Vastuut patorakenteista ja kosteikon hoidosta

Vastuu kosteikkojen patorakenteista ja kosteikon hoidosta on hankkeen toteuttajalla.
Vettymishaittojen huomiointi ja muutokset lähiympäristön kuivatustilassa

Naapurikiinteistöjen kuivatustilanne ei heikkene. Patolaitteet mitoitetaan riittävän suuriksi
läpäisemään lumien sulamisvedet ja tulvat sekä tulvakynnykset varmistavat veden läpivirtauksen
hallitusti myös kerran 20. vuodessa tapahtuvien suurten virtaamien aikana.

1.3 Tavoitteet
Hankkeen yleiskuvaus

Hankkeen tarkoituksena on laatia yleissuunnitelma riistakoskeikkojen perustamiseksi käytöstä poistuneelle
turvetuotantoalueelle. Riistakosteikot suunnitellaan ensisijaisesti puolisukeltajasorsien poikueelinympäristöiksi, mutta ne soveltuvat myös muiden vesilintujen lisääntymis- ja levähdysalueiksi.
Suunnitelma sisältää myös kahden kosteikon toimenpidesuunnitelman, jossa kosteikot perustetaan
patoamalla ja nostamalla vettä sekä lisäämällä mosaiikkimaisesti avovesialueita.
Kosteikot edistävät myös vesiensuojelua, kun niille ohjataan ympäröivillä valuma-alueiden valumavesiä.
Sillä on myös muita myönteisiä vaikutuksia useiden muiden riistalajien elinympäristöihin sekä yleisesti
kosteikkoluonnon monimuotoisuuteen
Kohde sijaitsee yksityismailla. Yhteistyötä tehdään paikallisen metsästysseuran kanssa.
Hankkeen tärkeimmät tavoitteet

Lisätä erityisesti vesilinnuille soveltuvia poikue-elinympäristöjä sekä ruokailu- ja levähdysalueita
Edistää vesiensuojelua parantamalla ravinteiden ja kiintoaineen sitoutumista kosteikolla
Lisätä maa- ja/tai metsätalousalueen vesiensuojelua ja vähentää veden tulvimista
Edistää luonnon monimuotoisuutta
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Lisätä taajama-alueen hulevesien varastointikapasiteettia ja vesiensuojelua
Perustaa käytöstä poistuneelle turvetuotantoalueelle monitavoitteinen kosteikko
Parantaa vesistön moninaiskäyttöä (esim. vähentämällä vesistössä olevaa vesikasvillisuutta)
Palauttaa alueen luontaista vesitaloutta (esim. turvemailla vesien virtauksen ohjaaminen ojista
suolle, rimpialueiden kuivumisen vähentäminen ja suovedenpinnan nosto)
Palauttaa vedenkorkeus lähelle tasoa, joka kosteikolla oli ennen ihmisen aikaansaamaa kuivatusta

1.4 Hankkeen hyödyt
Teema
Vesilintujen
ja
elinympäristö

metsähanhen

Hyöty
Matalat ja leveydeltään vaihtelevat avovesialueet ja uomat lisäävät
puolisukeltajasorsien elinympäristöjä ja ravinnonhankintakohteita. Keväällä
virtaava vesi voi tehdä varhain aukeavia ja vesilintuja hyödyttäviä sulapaikkoja.
Kosteikolle tulee uutta avovesialaa 1,5-2 ha, joka on vesilinnuille sopivaa
lisääntymis-, levähdys- ja ruokailualuetta. Alueella tulee myös 20-50 cm
vesisyvyyttä, mikä on optimaalista puolisukeltajasorsien ravinnonhankinnalle.
Sinne muodostuu nopesti vesiselkärangattomien yhteisö viereisen
avovesialueen vuoksi, mikä takaa vesilintujen poikasille hyvät
ravinnonhankintamahdollisuudet. Syksyn muuttokaudella vesilinnut voivat
käydä ruokailemassa, kun sarakasvustot runsaine siementähkineen laajenevat.

Muun riistan elinympäristö

Vesiensuojelu

Riistanhoidon esimerkkikohde ja
muu virkistyskäyttö

Lisätään vaarantuneiden lajien poikuetuotantoa ja niiden elinympäristöjä.
Sorkkaeläimet ja useat muut riistaeläimet hyötyvät kosteikoista ja niiden
vaihettumisvyöhykkeistä sekä perustettavista riistapelloista. Monille
riistaeläimille tällaiset kosteikot ovat myös juomapaikkoja, joiden merkitys
korostuu kesän kuivina jaksoina.

Kosteikot edistävät myös vesiensuojelua, kun niille ohjataan
ympäröivillä valuma-alueilla olevia metsäojitusalueiden valumavesiä
sekä ne pysäyttävät ja hidastavat turvetuotantoalueen valumavesien
virtausta alapuolisiin vesistöihin.
Nykytilanteessa valuma-alueen ojitettujen metsätalousmaiden kuivatusvedet
virtaavat alueen läpi pohjoiseen. Kosteikolla näitä vesiä voidaan kierrättää eri
vedensyvyysalueilla, hidastaa niiden virtaamaa ja lisätä viipymää keräämällä
samalla talteen kiintoainetta ja siihen sitoutuneita ravinteita. Kosteikko toimii
vesiensuojelussa myös, koska sen monimuotoinen luhta- ja vesikasvillisuus
sitoo ravinteita ja kiintoainesta.
Kohde sijaitsee Kuortaneentien eteläpuolella ja sen läheisyydessä, joten siihen
on helppo tutustua. Kosteikon reunoilla voi kulkea jokamiehenoikeuden
perusteella. Kohteita voidaan käyttää hyvin riistanhoidon ja vesiensuojelun
koulutuksessa, koska ne ovat helposti saavutettavissa alueen tiestön vuoksi.
Kosteikko on Kurjennevan Eränkävijät ry -metsästysseuran aluetta. Alueella
tehdään vieraspienpetojen pyyntiä, mikä on kosteikon tärkeimpiä
hoitotehtäviä. Lisäksi alueella tehdään riistan tukiruokintaa.
Kosteikot ovat esimerkki patoamalla ja veden nostolla tehtävistä
riistakosteikoista, jotka voidaan kuivattaa tarvittaessa ja siten ylläpitää korkea
perustuotanto. Patolaitteet, joilla voidaan säädellä vedenkorkeutta, ovat myös
yksi kohteen ominaisuuksista ja niihin voi tutustua helposti.

Luonnon monimuotoisuus

Vesilintulaskennat ovat osa riistanhoitoa ja sen vuoksi kohteille pyritään
toteuttamaan vesilintujen laskenta LUKEn ohjeiden mukaisesti.
Matalavetisistä kosteikoista, joille tulee
muutamassa vuodessa
vesikasvillisuutta hyötyvät muutkin kosteikoilla elävät lajit kuten kahlaajat,
lepakot,
sammakot
ja
sudenkorennot.
Avoveden
lisääntyessä
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kosteikkoelinympäristöjen monimuotoisuus lisääntyy, mikä edistää edelleen
eliöyhteisön rakenteen monipuolistumista.

1.5 Sijainti ja vesistöalue
Sijainti

ETRS-TM35FIN-koordinaatit

KOSTEIKKOHANKE

Kuva 1. Kosteikkohankkeen sijainti peruskartalla.
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Kuva 2. Kosteikkohankkeen sijainti ortokuvalla.
Vesistöalue ja tilanne ennen toimenpiteitä

Kohde sijaitsee Lapuanjoen (44) päävesistössä, Nurmonjoen valuma-alueen vesistöalueella (44.09) ja siellä
Hirvijärven lähialue -vesistöalueella (44.092). Lähde jarviwiki.fi

Lähde: SYKE VALUE Valuma-aluejakoehdotus
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Kuva 3. Kosteikkohankkeen sijainti jakotason vesistöalueilla.
1.6 Suunnittelualueen kuvaus ja vaikutusten arviointi
Vesien ekologinen tila
2016
Erinomainen
Hyvä
Tyydyttävä:
Hirvijärven tekojärvi
Välttävä
Huono
ei luokiteltu
Lähde: Syke, VYYHTI
– Vesistökunnostajan
karttapalvelu

KOSTEIKKOHANKE

Kosteikko on pohjavesialueella tai sen
muodostumisalueella
ei
kyllä
ei tietoa

Happamien sulfaattimaiden todennäköisyys
Suuri
Kohtalainen
Pieni
Hyvin pieni
Ei esiinny
Lähde: Syke, VYYHTI
– Vesistökunnostajan
karttapalvelu

KOSTEIKKOHANKE
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Maaperä
Kurjennevan
turvetuotantoalueella
on ollut sara- ja
rahkaturvetta. Viereiset
kivennäismaat ovat
mm. hiekkamoreenia
(Mr) ja näitä on tullut
esille myös Kurjennevan
tuotantoalueelle v.
2013 perustettujen
kosteikkohankkeiden
kaivutöissä.

Lähde: paikkatietoikkuna.fi
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Alueella on asema- tai
yleiskaava
kyllä
ei
ei tietoa

Muinaisjäännöksiä alle
100 m etäisyydellä
kyllä
ei
ei tietoa

Lähde: Syke, VYYHTI –
Vesistökunnostajan
karttapalvelu

KOSTEIKKOHANKE

Alue on Maisema-aluetyöryhmän ehdottaman
rajauksen alueella
kyllä
ei
Välittömässä
läheisyydessä
on
luonnonsuojelualue,
erämaa-alue tai Naturaalue
kyllä
ei
ei tietoa
Lähde: Syke, VYYHTI –
Vesistökunnostajan
karttapalvelu

KOSTEIKKOHANKE

Välittömässä
läheisyydessä
on
metsälain 10§ erityisen
tärkeä
elinympäristö
kyllä
ei
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ei tietoa
Kasvillisuus ja kasvisto
hajahavaintoja
selvitys tehty
ei kartoitettu

Käytöstä poistunut turvetuotantoalue on kasvittunut luontaisen sukkession
myötä ja se on tavanomaista turvemailla menestyvää suokasvillisuutta.
Kosteikon reuna-alueet ovat ojitettuja metsätalousalueita ja siellä ei ole
todennäköisesti erityisiä lajeja tai kasvillisuutta, joihin kosteikkohanke
vaikuttaisi.

Linnusto ja nisäkkäät
hajahavaintoja
selvitys tehty
ei kartoitettu

Pääosa suunnittelualueesta on käytöstä poistunutta turvetuotantoalueetta.
Alueen pohjoisosassa on n. 16 ha:n laajuinen kosteikkoalue
avovesiympäristöineen, joka on perustettu Suomen riistakeskuksen
Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa v. 2013. Tämä alue soveltuu hyvin mm.
vesilintujen lisääntymis- ja levähdysalueeksi ja siellä on tavattu runsaasti
puolisukeltajasorsia.
Myöhemmin tämän kosteikkoalueen länsipuolelle on muodostunut
tuotantoalueen laskuojien tukkimisen seurauksena n. 12 ha:n matalavetinen
kosteikko sekä lounaisosaan n. 8 ha:n matalavetinen kosteikko.

Erityisiä maisema- tai
virkistyskäyttöarvoja
tai muita erityispiirteitä
kyllä
ei
ei tietoa

Kohde sijaitsee Kuortaneentien eteläpuolella ja on helposti saavutettavissa
autolla. Kosteikkoalueen eri osien lähelle voi myös ajaa autolla ja kulku alueella
on helppoa. Siellä voi käydä tarkkailemassa lintuja kosteikko-osaalueiden
reunoilta.
Alueella mahdollisesti olevat liikkumisrajoitukset on otettava huomioon.

Muut aluetta koskevat
tiedot
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1.7 Kiinteistöjen omistus
Hankealueen kiinteistöt

Kuva 4. Suunnittelualueen kiinteistöt.
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2 HYDROLOGIA, TOPOGRAFIA JA KOSTEIKON MITOITUS
2.1 Hydrologia ja topografia: kosteikon mitoitus
Topografian määritys
tasolaserilla
GPS-mittauksella
laserkeilausaineisto
Valuma-alueen pinta-ala

752 ha

(eteläpuolen
metsäojitusalue

Lisätiedot

Suunnittelualueen korkeustaso
Kosteikkoalueen maanpinnan korkeus vaihtelee välillä
122,5-123,5 +N2000.

Peltojen pinta-ala
valuma-alueella

0 ha

Peltojen osuus
valuma-alueesta

Kosteikon pintaala

Kosteikon pinta-alan
suhde valumaalueen pinta-alaan

0%

ha

%

Kuva 5. Kurjennevan valuma-alue.
Valuma-alueen määritys on tehty Suomen metsäkeskuksen Valuma-alueen määritys -työkalun perusteella.
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Kuva 6. Kurjennevan valuma-alueen pohjoisosan rajaus.
13

Kuva 7. Kurjennevan valuma-alueen eteläosan rajaus.
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Kuva 8. Kosteikkohankkeen topografia 50 cm:n korkeuskäyrävälillä.
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Kuva 9. Kosteikkohankkeen topografia 50 cm:n korkeusluokittelulla.
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3 KURJENNEVAN KOSTEIKKOALUEEN YLEISSUUNNITELMA

2:

93,3

12:
11:
7:

93,5

93,4

94,0

9:

94,3

10:
6:
1:

94,5

8:

94,0

94,3

94,2

3:

95,0

4:

96,4

5:

95,8

Kuva 10. Kosteikkojen tavoitevedenpinnan korkeudet ja vesien ohjaukset.
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3.1 Kurjennevan kosteikkoalueiden 1 – 10 perustamisen kustannukset

Tuhkalevityksen ja kasvillisuuden kylvön kustannuksia ei ole arvioitu näihin kustannuksiin. Kustannus on n. 400
€/ha (alv 0 %). Osalla kosteikoista patolaitteena voi olla myös kulmaputken ja rumpuputken 315/285 mm
yhdistelmä, jonka kustannus on n. 450 eur alv 0 %.
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4 KOSTEIKKOJEN 1 JA 2 TOIMENPIDESUUNNITELMA
4.1 Kosteikon 1 rakentamisen työselostus
Tiivistelmä tärkeimmistä toimenpiteistä
•
•
•

Turvesuopohjan maanparannus peltotuhkalla ja alueen kylvö nurmiseoksella kasvipeitteiseksi
Perustetaan kosteikkoalue ensisijaisesti patoamalla käytöstä poistunut turvetuotantoalueen lohko
Rakennetaan saaria, joiden ympärille muodostuu eri syvyisiä vesialueita sekä kaivetaan syvänteitä
Vedenpinnan korkeutta säädellään ja kosteikko tyhjennetään virtaamansäätöpadon avulla

•
• Perustetaan riistapeltoja kosteikon reunoille, joita voidaan hoitaa vuosittain kosteikon vedenpinnan muutoksilla
Toimenpiteet karttaesityksenä

5f Rumpuputki

Kasvillisuuskentän vedet itäisessä ojassa,
metsävedet läntisessä ojassa

5a Rumpuputki

6c Laskuoja

4b Tulvakynnys
4a Virtaamansäätöpato
1b Penger ajouran

1c Patopenger

3 Syvännealue

itäreunaan

6b Laskuoja

1a Patopenger
2a Kuivapintainen saari
2b Liejupintainen saari
Eteläisen turvetuotantoalueen vedet
läntisessä ojassa, metsävedet itäisessä
ojassa

Vesipinta kesällä = 94,2
Vesipinta syksyllä = 93,8

6a Tulo-oja
5e 2 rumpuputkea

8 Peltotuhkan levitys

5c Veden

7 Riistapeltoja reunoilla

ohjaamiseen 2
rumpuputkea

5d Rumpuputki
5b Rumpuputki tulo-ojassa

Kuva 11. Kosteikko 1:n toimenpiteet korkeusluokitteluaineistossa.
Selitteiden värit ja niiden korkeusluokat liittyvät vain taustakarttana olevaan laserkeilausaineistoon.
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Kuva 12. Kosteikko 1:n toimenpiteet väri-infrakuvalla.

20

A Monivuotinen suoja- ja/tai ravintokasvusto
B Tulvaniittyä, tulvitettuna keväällä-kesällä
C Syvännealue, jossa vettä syksyllä-talvella

Kuva 13. Kosteikko 1:n veden syvyysluokat kesällä, kun vesipinta = 94,2 sekä ympäristövyöhykkeet.
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Kosteikko 1:n vesitalouden hallinnan tavoitteena on toteuttaa riistakosteikko, jossa etenkin
puolisukeltajasorsien poikastuotanto on määrällisesti ja lajistollisesti suurempi kuin tavanomaisen
kosteikon poikastuotanto. Vertailun vuoksi alla on esitetty kaksi erilaista kosteikkovisiota, jotka Mikko
Alhainen on laatinut.
Ylempi kaaviokuva esittää lähtötilannetta eli tavanomaista vesialuetta, jonka
• Vesipinta on lähes vakio. Sen vesipinta muuttuu vain vähän siten, että kesällä vesipinta on hieman
alempana kuin keväällä, koska silloin valumavesiä voi olla vain vähän ja vettä poistuu kosteikolta
haihtumisen ja vähäisen maaperään imeytymisen kautta.’
• Tulvalla tai voimakkaan sateen aikana kosteikolle tulee vettä, jolloin sen vesipinta nousee
tavoitetasoon, mutta vaihtelu on kokonaisuutena vähäistä.
• Kosteikolla ei ole patolaitetta, jolla sen saisi tyhjäksi, vaan siellä on kiinteärakenteinen pohjapato.
• Veden korkeuden säätelyn puute heikentää kosteikon hoidon mahdollisuuksia reunakasvillisuuden
osalta. Lisäksi se vähentää mahdollisuuksia varastoida tulva-aikana kosteikolle vettä, jolloin
vesiensuojelun kannalta tärkeää viivytyskapasiteettia jää käyttämättä.
Alempi kaaviokuva esittää kosteikko 1:tä toimenpiteiden jälkeen, jolloin siitä on muodostettu
kausikosteikko – tulvaniitty → suuren poikuetuotannon kosteikko. Vyöhykkeet A-C ks. kuva 13
• Vyöhyke A. Kosteikon reunaosat riistapeltoa tai monivuotista niittyä, jota hoidetaan tarvittaessa
niittämällä. Niittoa ei tehdä pesintäkauden aikana touko-kesäkuussa. Hoidolla estetään
pusikoituminen.
• Vyöhyke B. Heinäkuun puoliväliin mennessä veden lasku → tulvaniitty elpyy loppukesän-syksyn
aikana. Aikainen vedenlasku mahdollistaa esim. siemenkylvön alueelle riistapelloksi tai seuraavaan
tulvituksen alle. Vesi pidetään alhaalla syksyn ja talven ajan. Syvänteissä vesi säilyy sulana.
• Talviaikainen kuivatus edistää tulvaniityn nopeaa sulamista keväällä → aikainen avovesialue, missä
hyvät ruokavarat kevään muuttolinnuille.
• Vyöhyke C eli tulvaniitty pidetään kuivana kevättulvaan asti → tulvitetaan lumen sulamisvesillä.
Vesi pidetään tulvikolla kesäkuun lopulle.
• Veden ohjaus kosteikolle ja veden lasku tehdään maltillisesti. Vesi tulee kosteikolle
pieniläpimittaisen putken kautta. Kosteikko tyhjennetään vähitellen patolaitteen settilankkuja
poistamalla.
• Kosteikon vedenhallinnan rakenteiden ja vedenkorkeuden säätelyn avulla kosteikon reuna-alueille
voidaan perustaa mm. vesilintuja hyödyttävien riistapeltojen perustamisen. Lisäksi kosteikon
tilavuutta voidaan käyttää tehokkaasti hyödyksi veden varastoinnissa tulva-aikana ja alentaa
kevättulvan aikaista virtaamahuippua huomattavasti. Kosteikko 1:n tapauksessa tämä on
merkittävä, sillä sen valuma-alue on runsaasti ojitettuja turvemaita.

Kuva 14. Kosteikko 1:n lähtötilanne ja tavoite kausikosteikoksi-tulvaniityksi.
Kaavapiirros: Mikko Alhainen.
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PATOPENKEREET
1a – 1c Patopenger
Kosteikolle rakennetaan kolme patopengertä, joiden yhteispituus on 1 000 m ja keskikorkeus 1,1 m.
Penger 1a tehdään kosteikon itäreunalle, jotta alkukesällä vedenpinta voidaan nostaa korkeimmalle
tasolle. Sen pituus on 560 m. Penkereen harja ulottuu 60 cm vedenpinnan yläpuolelle ja sen leveys päältä
on 2 m. Penkereen luiskat tehdään kaltevuuteen 1:1. Tiivisydintä varten kaivetaan penkereen
keskikohdalta pintaturvetta pois ja tiivisydin tehdään pohjalta harjalle saakka savesta, jos sitä löytyy
helposti penkereen vierestä. Ytimeen ei saa laittaa yli 20 cm kokoisia kiviä eikä puita tai pintaturpeita.
Kosteikon länsireunalla on tuotantoalueen pohjalla ajoura, joka sijaitsee ajotien itäpuolella. Ajouran
säilyttämiseksi kuivana sen itäreunalle tehdään Penger 1b. Penger tehdään enintään 440 m pitkäksi ja 1 m
korkeaksi ja sen tehdään siten, että kaivumaat (turvetta, kivennäismaata) levitetään ajouran kohdalle.
Penkereen itäpuolelle tehdään kuivatusoja koko matkalle ja sen kaivumaat tasataan ajouralle. Ojan
alueelle syntyy samalla matalan veden vesialuetta koko penkereen matkalle.
Lähtöojan 6c eteläpuolelle rakennetaan ojan kaivumaista Penger 1c estämään sen eteläpuolella olevan
kasvillisuuskentän vesien ohjautumisen tähän ojaan. Pengertä tehdään 200 m pituudelle, mutta se on
matalampi kuin muut penkereet. Tätä pengertä ei ole laskettu kosteikon muuhun pengermitoitukseen.

SAARET JA VESIALUEIDEN KAIVUTYÖT
2a Kuivapintainen saari
Kosteikolle rakennetaan vähintään 4 kuivapintaista saarta, joiden harja ulottuu enintään n. 70 cm
kesäveden pinnan yläpuolelle. Saarten koko voi olla n. 100 – 500 m2 ja niiden muoto vaihdella. Saaria ei
tasata, jotta vesilinnuille ja lokeille voi tulla suojaisia pesäpaikkoja kasausmaiden muodostaessa saarten
pinnasta epätasaisia. Saarten ympärille muodostuu kaivun tuloksena matalan-syvän veden alueita.

2b Liejupintainen saari
Kosteikolle rakennetaan vähintään 4 liejupintaista saarta, joiden harja ulottuu 5-20 cm kesäveden pinnan
yläpuolelle. Saarten koko voi olla n. 100 – 500 m2 ja niiden muoto vaihdella. Saaret tasataan, jotta niistä
muodostuu liejupintaisia ja kasvittomia saaria etenkin kahlaajille ja ne soveltuvat myös vesilinnuille ja
lokeille. Saarten ympärille muodostuu kaivun tuloksena matalan-syvän veden alueita.

3 Syvännealue
Syvän veden alueilla tarkoitetaan yli 60 cm:n vesisyvyyttä. Kosteikon pohjoisosaan kaivetaan syvän veden
alue uomamaiseen muotoon nykyisen syvänteen etelä- ja pohjoispuolelle. Uomanverkostolla kosteikko
voidaan tyhjentää. Lisäksi vesiselkärangattomille ja sammakkoeläimille on tärkeää olla talvehtimisen ajaksi
pohjasta sulana pysyviä syvännealueita. Keväällä jäiden sulaessa ja vesimäärän lisääntyessä ne voivat
siirtyä syvänteistä nopeasti koko kosteikon alueelle ja sitä kautta vesiselkärangatonpopulaatiot uusiutuvat
nopeammin kuin jos ne levittäytyisivät kokonaan kosteikon ulkopuolelta.

PATOLAITTEET JA RUMPUPUTKET
4a Virtaamansäätöpato
Kosteikon koilliskulmaan asennetaan muovinen puolipyöreä virtaamasäätöpato, jonka halkaisija 80 cm ja
korkeus 120 cm. Patolaitteen etuosaan laitetaan 4,5 cm paksuja vesipontilla varustettuja settilankkuja,
joita poistamalla ja lisäämällä voidaan säädellä kosteikon vesipinnan korkeutta ja myös tyhjentää kosteikko
tarvittaessa. Patolaite asennetaan siten, että vesipinnan korkeutta voidaan säädellä 0-85 cm.
Patolaitteeseen liitetään muovinen rumpuputki 6a lähtöyhteeksi ruostumattomilla ruuveilla ja
uretaanivaahdolla. Patolaitteen eteen ja molemmin puolinen laitetaan maanrakennuskangas nousemaan
luiskia pitkin vähintään 3 m sivulle patolaitteesta. Kangas täytyy laittaa huolellisesti patolaitteen
etureunaan maata vasten, sillä se on tyypillisin vuotokohta. Kun rumpuputkea peitetään maalla, sen

23

molempia sivuja poljetaan alussa jatkuvasti tiiviiksi putken reunoja vasten. SN4-luokituksen rumpuputki
kestää suunnitellun maa-aineksen kasauksen sen päälle.

Virtaamansäätöpatolaitteita, joiden korkeus on 120 cm, halkaisija 80 cm ja lähtöyhde 450/400 mm
muovinen rumpuputki. Vasemman patolaitteen veden korkeuden säätö tehdään settilankuilla, joita varten
on urat etureunan sivuilla. Veden korkeuden säätöväli on 0 – n. 85 cm. Oikean patolaitteen vedenkorkeutta
säädellään nostettavan ja laskettavan muovisen etulevyn avulla. Kun levy on alimmassa asennossa, sen
yläreuna on n. +50 cm pohjaan nähden. Tällä patolaitteella vedenkorkeuden säätelyvara on n. 50 cm.

Virtaamansäätöpadon asennus Seinäjoen
Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa v.2012.

Kurjennevan

kosteikolle

Suomen

riistakeskuksen
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Rumpuputkeen asennettava muovinen kulmaputken on yksi keino helppoon veden korkeuden säätelyyn
kosteikoilla, joilla ei ole suuret virtaamat. Kuvissa kulmaputken asennus Limingan Pikku Nuoluanjärven
kosteikolle Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa. Kuvat Juha Siekkinen.

4a Tulvakynnys
Virtaamansäätöpatolaitteen läheisyyteen tehdään tulvakynnys varmistamaan, että vesi ei nouse liian
korkealle
kosteikolla
ja
mahdollisesti
aiheuta
haittaa
patopenkereille,
mikäli
virtaamansäätöpatolaitteeseen tulee tukkeuma estäen veden virtauksen. Tulvakynnyksellä voidaan ohjata
poikkeuksellisen suuret tulvat hallitusti padon ohi. Tulvakynnys rakennetaan tasolle 94,50 ja sen harjasta
tehdään 2 m leveä, sivuluiskat kaltevuuteen 1:1. Tulvakynnys voidaan tehdä patopenkereeseen.
Penkereen luiskat tehdään tällä kohdin loivemmiksi ja penger hieman leveämmäksi, se päällystetään
maanrakennuskankaalla ja verhoillaan soralla ja seulanperäkivellä.

5a Rumpuputki virtaamansäätöpatolaitteeseen
Virtaamansäätöpatolaitteeseen asennetaan lähtöyhteeksi läpimitaltaan 450/400 mm, 6 m pitkä SN4
muovinen rumpuputki. Rumpuputki tulee patopenkereeseen 1a.

5b Rumpuputki tulo-ojassa
Kosteikon eteläpuolen, tuotantoalueen ulkopuolen, metsäojitusvesiä ohjataan kosteikolle aluksi uudella
tulo-ojalla, jonka keskelle laitetaan läpimitaltaan 560/500 mm SN4 rumpuputki mahdollistamaan yliajo.
Sen jälkeen vedet ohjataan kohtaan 5c.
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5c 2 rumpuputkea vesien ohjaamiseen
Tulo-ojasta vedet ohjataan pieneen altaaseen, jossa on kaksi rumpuputkea. Läntinen putki (300/285 mm,
6 m SN4) ohjaa vedet kosteikolle ja itäinen putki (560/500 mm, 6 m SN4) ohjaa ojitusvesiä itäiseen ojaan,
jossa nykyisin virtaa metsäojitusvesiä. Putkien eteen asennetaan sulkulaitteet, joilla vettä voidaan ohjata
lähinnä kosteikolle tai kokonaan metsäojaan tarpeen mukaan.

5d Rumpuputki
Kosteikon eteläpuolella on toiminnassa oleva turvetuotantoalue, jonka kuivatusvedet ohjataan nykyisin
kosteikon eteläreunalla olevaan itä-länsisuuntaiseen ojaan ja sitten pohjoiseen metsäojitusvesiä ohjaavan
ojan länsipuolelle. Tuotantoalueen vesien ohjaamiseksi Rumpuputkien 5c viereen laitetaan läpimitaltaan
450/400 mm, 6 m pitkä SN4 muovinen rumpuputki. Rumpuputki tulee kosteikolle menevän putken alle tai
päälle. Näillä putkiasennuksilla varmistetaan ettei putki 5d tai kosteikolle menevä putki jäädy talven aikana
eikä sen vuoksi käytetä tässä kohdin avo-ojaa.

5e Rumpuputket
Tulo-ojasta vedet ohjataan kosteikolle kahdella yhteen liitetyllä rumpuputkella (400/347 mm, 6 m SN4).
Putket voidaan tarvittaessa kiinnittää myös 5c kohdan rumpuputkeen. Putkilla mahdollistetaan traktorilla
yliajo riistapeltojen hoidon aikana.

5f Rumpuputket
Rumpuputki asennetaan, mikäli rakennetaan koilliseen kosteikko 7. Muussa tapauksessa se voidaan
asentaa myöhemmin. Seuraavassa on kuvaus rakentamisesta: Kosteikolta lähtevät vedet ohjataan
läntiseen ojaan, jossa virtaavat etelän metsäojitusalueelta tulevat kuivatusvedet. Kosteikon ja ojitusalueen
vedet ohjataan koillisessa olevalle kosteikolle siten, että ne eivät sekoitu itäpuolella olevan
kasvillisuuskentän (turvetuotantoalueen vesien selkeytysalue) kuivatusvesiin. Ojaan tehdään levennys ja
matala pato, josta vedet ohjataan rumpuputkeen (560/500 mm, 6 m SN4) ja edelleen laskuojaan 6 c ja
kohti koillista kosteikkoaluetta.

MUUT KAIVUTYÖT JA KOSTEIKON HOIDON RAKENTEET
6a Tulo-oja kosteikolle
Rumpuputkista 5e vesi ohjataan kosteikolle uudella avo-ojalla. Sen pituus voi vaihdella n. 20 – 50 m välillä
sen mukaan, miten vesi voidaan ohjata nykyiseen sarkaojaan. Avo-oja voi olla suora tai luonnonmukaisesti
kaarteleva ja leveydeltään vaihteleva.

6b Laskuoja
Patolaitteesta ja edelleen rumpuputkesta 5a virtaava vesi ohjataan itään, lännen puoleiseen ojaan, jossa
virtaa eteläpuolen valuma-alueelta tulevat metsävedet.

6c Laskuoja
Kosteikon ja eteläpuolen valuma-alueen metsävedet voidaan ohjata itään päin uudella avo-ojalla. Vedet
ohjataan kosteikolle 7, mikäli sellainen perustetaan. Muussa tapauksessa tätä ojaa ei tarvitse tehdä.
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7 Riistapellot reunoilla
Kosteikolle muodostuu kuivimmille reuna-alueille mahdollisuus perustaa riistapeltoja tai monivuotisia
suoja- ja ravintokasvikasvustoja. Olisi tärkeää, että näitä alueita hoidetaan traktoriniitolla tai laiduntamalla,
jotta alue säilyisi avoimena.
Kun kosteikon vesipinta on alkukesän-kesän ajan tavoitekorkeudessa vesi yltää kuvan 13 mukaiselle
alueelle. Keskikesällä veden pintaa aletaan laskemaan, jolloin reuna-alueet kuivuvat ja niitot voidaan tehdä
syksyn aikana.

8 Peltotuhkan levitys ja kasvillisuuden kylvö
Kosteikolle levitetään perustamisen alkuvaiheessa peltotuhkaa paljaan turvepinnan kasvittumisen
nopeuttamiseksi. Tuhka, jota käytetään, on maatalouskäyttöön tarkoitettua peltotuhkaa, jonka
ominaisuudet on esitelty www.peltotuhka.fi -sivustolla. Peltotuhkaa voidaan hyödyntää maa- ja
puutarhataloudessa, viherrakentamisessa, metsätaloudessa ja maisemoinnissa. Peltotuhka on UPMKymmene Oyj:n Kaipolan tehtaan tuottama, Hämeen Kuljetus Oy:n toimittama ja
Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) hyväksymä maanparannusaine (www.peltotuhka.fi).
Levitysmäärä on 8 tn/ha ja sitä levitetään niille alueille, jotka voidaan saada alkuvaiheessa kuivaksi.
Tuhkalevitetyt alueet pidetään kuivana ainakin yhden kasvukauden ajan, jolloin uutta kasvillisuutta ehtii
tulla jo jonkin verran ja tuhka on imeytynyt turpeen pintakerrokseen.
Tuhkalevitetyt alueet kasvittuvat huomattavasti nopeammin kuin ei-tuhkatut, jolloin kasvillisuus voi alkaa
sitomaan vedessä olevia ravinteita ja kiintoainesta nopeammin ja tehokkaammin kuin paljaat turvepinnat.
Tuhkakäsitellyille alueille kylvetään monivuotinen nurmiseos kasvittumisen varmistamiseksi.

Puutuhkan levitys nopeuttaa kasvillisuuden kehitystä turvetuotantoalueiden jälkikäytössä. Kuvassa
Pudasjärven Pikku Saarisuo, jossa turpeen nosto päättyi 2014 ja tuhkan levitys tehtiin v. 2015. Kuvattu
9/2019. Kuva Juha Siekkinen.

MUUT TOIMENPITEET
Pienpetopyynti
Kosteikon lähiympäristössä tehdään vieraspienpetojen pyyntiä. Tässä tehdään yhteistyötä paikallisen
metsästysseuran kanssa. Kurjennevan Eränkävijät on tehnyt Kurjennevan alueella jo vuosia riistanhoitoa
ja pienpetopyyntiä.
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4.2 Kosteikon 2 rakentamisen työselostus
Tiivistelmä tärkeimmistä toimenpiteistä
•
•

Perustetaan kosteikkoalue ensisijaisesti patoamalla käytöstä poistunut turvetuotantoalueen lohko
Rakennetaan saaria, joiden ympärille muodostuu eri syvyisiä vesialueita sekä kaivetaan syvänteitä
Vedenpinnan korkeutta säädellään ja kosteikko tyhjennetään virtaamansäätöpadon avulla
Perustetaan riistapeltoja kosteikon reunoille, joita voidaan hoitaa vuosittain kosteikon vedenpinnan muutoksilla

•
•
Toimenpiteet karttaesityksenä

5 Rumpuputki

4b Tulvakynnys

4a Virtaamansäätöpato

Vesipinta = 93,3

1 Patopenger
3 Syvän veden alue

6 Riistapeltoja reunoilla

2a Kuivapintainen saari
2b Liejupintainen saari

Vettä on tihkunut itäpuolella olevalta
kosteikolta ojan maapenkereiden läpi
kosteikolle 2 ja ylläpitänyt sen
vesitaloutta
Tulo-oja

Kuva 15. Kosteikko 2:n toimenpiteet korkeusluokitteluaineistossa.
Selitteiden värit ja niiden korkeusluokat liittyvät vain taustakarttana olevaan laserkeilausaineistoon.
Kuvan 14 taustakarttana oleva laserkeilausaineisto on kuvattu kesällä 2019, jolloin kosteikolla oli vettä
tasossa n. 93,0 eli kuvan 15 ilmakuvan mukaisesti. Sen vuoksi kosteikon korkeusaineisto ei kuvaa pohjan
muotoa. Aiemmassa laserkeilausaineistossa kosteikon länsiosan pohjan korko on yleisesti
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Kuva 16. Kosteikko 2:n toimenpiteet väri-infrakuvalla.

Kuva 17. Kosteikko 2:n korkeusluokittelu aiemman laserkeilausaineiston perusteella.
Kosteikon länsiosalla on laajalti turvetuotantoalueen pohja tasolla 92.25-92.70. Jos vedenpinta olisi tasolla
93.2 kosteikolla olisi vesisyvyys 60-100 cm n. 3 ha:n laajuisella alalla. Tuotantoalueen eri osista on otettu
turvetta tämän aineiston kuvausajankohdan ja kuvan 14 kuvausajankohdan välisenä aikana ja sen vuoksi
osalla alueesta on keskenään erilaiset korkeusarvot.
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PATOPENKEREET
1a Patopenger
Kosteikolle rakennetaan yksi patopenger, joka tulee itäreunalle nykyisen kuivatusojan länsipuolelle. Sen
pituus on 150 m ja keskikorkeus 0,8 m. Penkereen harja ulottuu 60 cm vedenpinnan yläpuolelle ja sen
leveys päältä on 2 m. Penkereen luiskat tehdään kaltevuuteen 1:1. Tiivisydintä varten kaivetaan penkereen
keskikohdalta pintaturvetta pois ja tiivisydin tehdään pohjalta harjalle saakka savesta, jos sitä löytyy
helposti penkereen vierestä. Ytimeen ei saa laittaa yli 20 cm kokoisia kiviä eikä puita tai pintaturpeita.

SAARET JA VESIALUEIDEN KAIVUTYÖT
2a Kuivapintainen saari
Kosteikolle rakennetaan vähintään 10 kuivapintaista saarta, joiden harja ulottuu enintään n. 70 cm veden
pinnan yläpuolelle. Saarten koko voi olla n. 100 – 500 m2 ja niiden muoto vaihdella. Saaria ei tasata, jotta
vesilinnuille ja lokeille voi tulla suojaisia pesäpaikkoja kasausmaiden muodostaessa saarten pinnasta
epätasaisia. Saarten ympärille muodostuu kaivun tuloksena matalan-syvän veden alueita.

2b Liejupintainen saari
Kosteikolle rakennetaan vähintään 10 liejupintaista saarta, joiden harja ulottuu 5-20 cm veden pinnan
yläpuolelle. Saarten koko voi olla n. 100 – 500 m2 ja niiden muoto vaihdella. Saaret tasataan, jotta niistä
muodostuu liejupintaisia ja kasvittomia saaria etenkin kahlaajille ja ne soveltuvat myös vesilinnuille ja
lokeille. Saarten ympärille muodostuu kaivun tuloksena matalan-syvän veden alueita.

3 Syvännealue
Syvän veden alueilla tarkoitetaan yli 60 cm:n vesisyvyyttä. Jos kosteikon veden pinta on tasolla 93,2,
kosteikon länsipuoliskolle muodostuu n 3 ha:n laajuinen alue, jossa vedensyvyys on 60-100 cm.
Vesiselkärangattomille ja sammakkoeläimille on tärkeää olla talvehtimisen ajaksi pohjasta sulana pysyviä
syvännealueita. Keväällä jäiden sulaessa ja vesimäärän lisääntyessä ne voivat siirtyä syvänteistä nopeasti
koko kosteikon alueelle ja sitä kautta vesiselkärangatonpopulaatiot uusiutuvat nopeammin kuin jos ne
levittäytyisivät muuten alueelle kosteikon ulkopuolelta.

PATOLAITTEET JA RUMPUPUTKET
4a Virtaamansäätöpato
Kosteikon nykyinen tyhjentymissuunta on kohti luodetta, jossa on iso laskuoja kosteikon länsipuolelle ja
tien eteläpuolella. Tämä näkyy laserkeilausaineistossa tumman sinisenä uomana.
Kosteikon luoteiskulmaan asennetaan muovinen puolipyöreä virtaamasäätöpato, jonka halkaisija 80 cm ja
korkeus 120 cm. Patolaitteen etuosaan laitetaan 4,5 cm paksuja vesipontilla varustettuja settilankkuja,
joita poistamalla ja lisäämällä voidaan säädellä kosteikon vesipinnan korkeutta ja myös tyhjentää kosteikko
tarvittaessa. Kosteikon tavoitevesipinta on 93,2 m N2000. Patolaite asennetaan siten, että vesipinnan
korkeutta voidaan säädellä 60 cm.
Patolaitteeseen liitetään muovinen rumpuputki 6a lähtöyhteeksi ruostumattomilla ruuveilla ja
uretaanivaahdolla. Patolaitteen eteen ja molemmin puolinen laitetaan maanrakennuskangas nousemaan
luiskia pitkin vähintään 3 m sivulle patolaitteesta. Kangas täytyy laittaa huolellisesti patolaitteen
etureunaan maata vasten, sillä se on tyypillisin vuotokohta. Kun rumpuputkea peitetään maalla, sen
molempia sivuja poljetaan alussa jatkuvasti tiiviiksi, sillä kaivukoneen kauhalla ei ulotu riittävästi alas
kaareutuvan putken viereen. SN4-luokituksen rumpuputki kestää suunnitellun maa-aineksen kasauksen
sen päälle.

4a Tulvakynnys
Virtaamansäätöpatolaitteen läheisyyteen tehdään tulvakynnys varmistamaan, että vesi ei nouse liian
korkealle
kosteikolla
ja
mahdollisesti
aiheuta
haittaa
patopenkereille,
mikäli
virtaamansäätöpatolaitteeseen tulee tukkeuma estäen veden virtauksen. Tulvakynnyksellä voidaan ohjata
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poikkeuksellisen suuret tulvat hallitusti padon ohi. Tulvakynnys rakennetaan tasolle 93,50 ja sen harjasta
tehdään 1 m leveä, sivuluiskat kaltevuuteen 1:1. Tulvakynnys voidaan tehdä nykyiseen maanpintaan
ajouran kohdalle ja yliajettavaksi koneille. Tulvakynnyksen luiskat tehdään tällä kohdin loiviksi yliajon
mahdollistamiseksi ja se päällystetään maanrakennuskankaalla ja verhoillaan soralla ja seulanperäkivellä.

5 Rumpuputki virtaamansäätöpatolaitteeseen
Virtaamansäätöpatolaitteeseen asennetaan lähtöyhteeksi läpimitaltaan 450/400 mm, 6 m pitkä SN4
muovinen rumpuputki. Rumpuputken avulla vedet ohjataan kosteikolta länsipuolella olevaan nykyiseen
lasku-uomaan ja pohjoispuolella olevan tien alla olevan rumpuputken kautta tien pohjoispuolelle ja sitten
tien vierustaa länteen.

MUUT KAIVUTYÖT JA KOSTEIKON HOIDON RAKENTEET
Veden tulo kosteikolle
Nykyisin itäpuolella olevalta kosteikolta valuu vettä maakerrosten läpi läntiselle kosteikolle 2. Mikäli vettä
ei jatkossa riitä kosteikolle 2 tämän valuman kautta, näiden kahden kosteikon välissä olevasta ojasta
ohjataan vettä kosteikolle 2.

7 Riistapellot reunoilla
Kun kosteikon vesipinta on kesän ajan tavoitekorkeudessa, kosteikon reunoille jää kuivaa turvepintaista
aluetta. Näille kuivimmille reuna-alueille on mahdollisuus perustaa riistapeltoja tai monivuotisia suoja- ja
ravintokasvikasvustoja. Olisi tärkeää, että näitä alueita hoidetaan traktoriniitolla tai laiduntamalla, jotta
alue säilyisi avoimena.

8 Peltotuhkan levitys ja kasvillisuuden kylvö
Kosteikolle levitetään perustamisen alkuvaiheessa peltotuhkaa paljaan turvepinnan kasvittumisen
nopeuttamiseksi. Tuhka, jota käytetään, on maatalouskäyttöön tarkoitettua peltotuhkaa, jonka
ominaisuudet on esitelty www.peltotuhka.fi -sivustolla. Peltotuhkaa voidaan hyödyntää maa- ja
puutarhataloudessa, viherrakentamisessa, metsätaloudessa ja maisemoinnissa. Peltotuhka on UPMKymmene Oyj:n Kaipolan tehtaan tuottama, Hämeen Kuljetus Oy:n toimittama ja
Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) hyväksymä maanparannusaine (www.peltotuhka.fi).
Levitysmäärä on 8 tn/ha ja sitä levitetään niille alueille, jotka voidaan saada alkuvaiheessa kuivaksi.
Tuhkalevitetyt alueet pidetään kuivana ainakin yhden kasvukauden ajan, jolloin uutta kasvillisuutta ehtii
tulla jo jonkin verran ja tuhka on imeytynyt turpeen pintakerrokseen.
Tuhkalevitetyt alueet kasvittuvat huomattavasti nopeammin kuin ei-tuhkatut, jolloin kasvillisuus voi alkaa
sitomaan vedessä olevia ravinteita ja kiintoainesta nopeammin ja tehokkaammin kuin paljaat turvepinnat.
Tuhkakäsitellyille alueille kylvetään monivuotinen nurmiseos kasvittumisen varmistamiseksi.

MUUT TOIMENPITEET
Pienpetopyynti
Kosteikon lähiympäristöön perustetaan useita vieraspienpetojen pyyntiin tarkoitettuja pyyntipaikkoja.
Tässä tehdään yhteistyötä paikallisen metsästysseuran kanssa.
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4.3 Patolaitteiden mitoitus
Taulukko 1. Kosteikon 1 kosteikkoaltaan mitoitus
Kosteikkoaltaalla tarkoitetaan koko kosteikkoa. Käytännössä osa-alueelle 1 ei ohjata koko valumaalueen vesiä, vaan osa vesistä ohjataan ohijuoksutuksena kosteikon itäpuolella kulkevaan
metsävesiojaan. Laskennassa on käytetty insinööri Jouko Hämäläisen Allasmitoitus-ohjelmaa.

Kuva 18. Kosteikko 1:n lumen sulamisen aiheuttama kevätylivaluma.
Kevätylivalumakaavio: Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu, Liikenneviraston ohjeita 5/2013.
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Taulukko 2. Kosteikon 1 tulo- ja lähtöputken mitoitus
Tuloputken mitoituksella määritetään kuinka monta vuorokautta kestää kosteikon täyttyminen
kesän tavoitekorkeuteen ja sen tyhjentyminen. Laskennassa on käytetty insinööri Jouko
Hämäläisen Allasmitoitus-ohjelmaa.

Kun tuloputki on läpimitaltaan 315/285 ja siinä virtaa putki täynnä vettä, kosteikko täyttyy taulukon 2
mitoitustietojen perusteella 10 vrk:ssa. Kun virtaamansäätöpadossa on lähtöyhteenä 450/400 mm
rumpuputki ja siinä virtaa putki täynnä vettä, kosteikko tyhjenee taulukon 2 mitoitustietojen perusteella 4
vrk:ssa.
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Taulukko 3. Kosteikon 2 kosteikkoaltaan mitoitus
Kosteikkoaltaalla tarkoitetaan koko kosteikkoa. Laskennassa on käytetty insinööri Jouko
Hämäläisen Allasmitoitus-ohjelmaa.

Kuva 19. Kosteikko 2:n lumen sulamisen aiheuttama kevätylivaluma.
Kevätylivalumakaavio: Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu, Liikenneviraston ohjeita 5/2013.
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Taulukko 4. Kosteikon 2 tulvakynnyksen mitoitus
Laskennassa on käytetty insinööri Jouko Hämäläisen Allasmitoitus-ohjelmaa.

Kosteikon 2 keskiylivirtaama kerran 20 vuodessa on 0,36 m3/s. Taulukon 2 mitoitustietojen mukaan
rumpuputken 450/400 virtaama voi olla 0,271 m3/s ja taulukon 4 mitoitustietojen perusteella
tulvakynnyksen läpäisykyky on 0,185 m3/s eli yhteensä 0,456 m3/s. Rumpuputki ja tulvakynnys yhdessä
voivat siis läpäistä kerran 20 vuodessa esiintyvän suurtulvan.
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4.4 Ympäristöön kohdistuvat uhkatekijät ja muut työn aikana huomioitavat asiat

Uhkatekijä
Alueelle tulviva vesi aiheuttaa
vettymähaittaa naapurikiinteistölle.

Toimenpiteet uhkien vähentämiseksi
Kosteikot tehdään patoamalla vesialuetta, mutta vedennousu tapahtuu
toteuttajan omalla kiinteistöllä. Patopenkenkereillä varmistetaan tulvaveden
pysyminen kosteikolla.

Patolaitteena oleva virtaamansäätöpato hidastaa liikaa virtausta
ja aiheuttaa veden tulvimista.

Patolaitteen avulla säädellään vedenpinnan tasoja siten, että muille
naapurikiinteistöille ei tule merkittäviä vettymähaittoja tai kuivatustilanne ei
merkittävästi heikkene.
Patolaitteiden mitoituksessa on huomioitu se, että osa-alueella 1 kosteikolle
ohjataan vettä pienemmällä putkella kuin mitä patolaitteessa on lähtöyhteenä
oleva rumpuputki. Osa-alueella 2 vesi pääsee nousemaan tulvatilanteessa
loiville ranta-alueille ja siellä on hyvin vesitilavuutta.
Poikkeuksellisen suuria tulvia varten rakennetaan kummallekin osa-alueelle
kiviverhoiltu tulvakynnys, jonka kautta tulvavedet menevät hallitusti.

Rakennustöiden aikana tehtävästä
kaivusta aiheutuu ravinne- ja
kiintoainepäästöjä.

Valuma-alueelta
tulevat
ravinnepitoiset vedet ja kiintoaines
eivät pysähdy kosteikolle.

Molemmat osa-alueet ovat laajoja ja patolaitteet toimivat osaltaan
virtaamanhallinnassa. Koko kosteikkokokonaisuus osaltaan hidastaa ja tasaa
virtaamia vähentäen siten virtausnopeuksia ja tulvimisriskiä.
Kaivutyön aiheuttama haitta on varsin lyhytaikainen. Kaivutyö voidaan tehdä
lähes kokonaan kuivatyönä. Poistetun massan mukana lähtee jonkin verran
mutaa ja hienoainesta, mutta veteen valuu suhteellisen vähän ravinteita.
Patopenkereille ja hieman vedenpinnan yläpuolelle jääville maa-alueille
tehdään osalle alueesta tuhkan levitys ja sen jälkeen kylvetään heinän
siementä tai riistapeltojen kasvillisuutta ja kasvillisuus alkaa verraten nopeasti
peittämään maata kahden seuraavan kasvukauden aikana.
Taulukon 1 ja 3 perusteella pintakuorma, vedennopeus ja viipymä noudattavat
suosituksia.
Kiintoainesta pysähtyy uomaverkostoon, jossa veden virtaus on hidasta ja
uomien syvyyden vaihtelu edistää kiintoaineen laskeutumista. Kosteikolle
kehittyvä kasvillisuus sitoo kiintoainesta ja vedessä olevia ravinteita.
Osa tulvavesistä ohjautuu tulvatasanteille, jotka ovat 10-20 cm korkeammalla
kuin tavoitevedenpinta. Tasanteille kehittyy kasvillisuutta, joka pysäyttää ja
sitoo tulvivan veden mukana kiintoainetta ja ravinteita.

Kosteikon tyhjennys vuosittain
aiheuttaa kiintoaineen irtoamisen
veden virtauksen mukana.

Peltotuhkan levitys kosteikkoalueelle nopeuttaa kasvillisuuden kehitystä, jonka
juuristo sitoo ravinteita fysiokemiallisten prosessien avulla sekä sitoo
kiintoainetta, joka on pääosin hienojakoista turvetta ojitusalueelta ja
tuotantoalueelta.
Tyhjennysputkiin ei päästetä vettä putken täydeltä, koska se voi aiheuttaa
kiintoaineen irtoamista kosteikolla tai lähtöuomassa tai alapuolisessa ojassa.
Veden lasku tehdään vähitellen virtaamansäätöpadossa settilankkuja yksitellen
poistamalla tai jos kulmaputki on käytössä, putkea käännetään vähitellen
vinoon.

Kaivinkoneessa tapahtuu öljyvuoto,
ja öljyä valuu maaperään tai veteen.

Taulukon 2 alaosassa on mitoitus osa-alue 1:n tyhjennykselle, jos putki on
täynnä vettä. Se antaa arvion myös siinä tapauksessa, että tyhjennys tapahtuu
selvästi hitaammin.
Kaivukoneessa on öljyntorjunnan varalle imeytystarvikelaukku ja koneen
kuljettaja tietää miten toimia öljyvahingon sattuessa.
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5 HOITO JA KUNNOSSAPITO
Alustava hoitosuunnitelma

Hoitokohde

Hoitotyöt

Patolaitteiden kunnossapito

Patolaite on hyvä tarkistaa vähintään kahdesti vuodessa. Loppusyksyllä tehtävä
tarkastus varmistaa, että patolaite on kunnossa seuraavan kevään kevättulvia varten.
Talvellakin saattaa olla vesisateita ja leutoja sääjaksoja, jotka lisäävät virtaamia.
Keväällä kevättulvan jälkeen on hyvä tarkistaa patolaite ja varmistaa sen toimivuus.
Jos kiviverhoilluissa pohjapadoissa (tulvakynnyksissä) on vierinyt kiviä pois tai kiveä on
muuten
lähtenyt
veden
virtauksen
mukana
paljastaen
pohjapadon
maanrakennuskankaita tai reunojen kivettyjä kohtia, laitetaan kiviä takaisin
paikoilleen ja tuodaan tarvittaessa uusia kiviä tai moreenia.

Vedenpinnan
pysyminen
tavoitekorkeudessa

Virtaamansäätöpadossa veden korkeutta voidaan säädellä helposti settilankkuja
poistamalla tai lisäämällä.

Kiintoaineen
kertyminen
laskeutussyvänteeseen

Kosteikon 1 pohjoisosassa oleva kiintoaineen laskeutusyvänne tarkistetaan vuosittain
ja tyhjennetään telakaivurilla tai traktorin ja imupumpun avulla noin 3-4 v välein
kiintoaineen kertymisen mukaan viimeistään silloin, kun sitä on enintään n. 50 cm.
Kaivetut massat läjitetään viereiselle maalle siten, että ne eivät valu kosteikolle.

Penkereiden kunnossapito

Penkereet ja luiskat tarkistetaan ainakin kerran vuodessa kahden ensimmäisen
vuoden aikana rakentamisesta. Kahdessa vuodessa kasvillisuus on todennäköisesti
levinnyt ja juurtunut niille ja eroosion vaikutus niistä on enää hyvin vähäistä.
Jos jostain luiskasta irtoaa toistuvasti merkittävästi maata ja se valuu suoraan veteen,
luiskataan kohta telakaivurilla huomattavasti loivemmaksi ja kylvetään siihen
heinänsiementä tai siirretään telakaivurilla siihen kasvillisuusmättäitä tai korjataan
kohta lapiotyönä.

Kasvillisuuden hoito

Penkereille levittäytyvät puiden taimet raivataan vuosittain tai ainakin ennen kuin ne
ovat 2 m pitkiä. Jos raivattuja taimia on paljon, ne viedään pois tai poltetaan paikan
päällä. Niitä ei saa jättää kasoiksi kosteikon reunoille tai lähialueelle, sillä ne voivat
toimia vieraspienpetojen lymypaikkoina. Vesaikon raivausta voidaan tehdä syksyllä.
Penkereiden heinä- ja ruohokasvillisuutta ei tarvitse niittää.
Kosteikon reuna-alueiden riistapeltoja tai muuta suojakasvustoa hoidetaan
säännöllisesti siten, että ne toimivat tarkoituksenmukaisesti. Riistapelloilla voidaan
kasvattaa sekä riistalinnuille että -nisäkkäille sopivia kasvilajeja.

Vesilinnuille pesimäpaikkoja

Telkälle voisi laittaa useita pönttöjä sopiviin paikkoihin. Puolisukeltajasorsille voi
kokeilla laittaa ns. pesimäputkia.
Pesimälaitteet tarkastetaan ja huolletaan vuosittain.

Pienpetopyynnin
järjestäminen

Riistanisäkäslajistomme vieraslajit minkki ja supikoira hakeutuvat kosteikkojen
läheisyyteen siellä olevien ravintolähteiden vuoksi. Ne eivät kuulu alkuperäiseen
luontoomme ja voivat aiheuttaa pesiville linnuille suurta haittaa.
Niiden pyynti erilaisilla riistanhoitoon tarkoitetuilla ja säädösten mukaisilla loukuilla
on sopivaa riistanhoitotyötä. Pyynnin toteuttamisessa kannattaa tehdä yhteistyötä
esim. paikallisen metsästysseuran tai pienpetopyyntiä harrastavan metsästäjän
kanssa.
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10

20

tuntia

19 902 €

Kustannukset sis ALV

8 590 €

16 050 €

KAIKKI KUSTANNUKSET YHTEENSÄ (alv 0 %)

2 000 €

3 MATERIAALIT

160
15
15
15

1 900 €
2 400 €
840 €
1 500 €
1 050 €
8 590 €

900 €

YHTEENSÄ
(alv 0 %)

2 000 €

1 000 €

1 000 €

YHTEENSÄ
(alv 0 %)

Riistakeskus
Riistakeskus
Riistakeskus
Riistakeskus (2020 osalta Kurjennevan Eränkävijät ostopalvelu tai talkootyö)
Riistakeskus
Kurjennevan Eräkävijät, ostopalvelu tai talkootyö.

Kurjennevan Eränkävijät, talkootyö

Riistakeskus

Riistakeskus (2020 osalta maanomistaja)

700 €
5 460 €

Riistakeskus (2020 osalta maanomistaja)

560 €

5 460 €

15
56
100
70

eur/ha
eur/ha
eur/ha
eur/ha

930

€

50

50

€/tunti

70

70

Riistakeskus (2020 osalta maanomistaja)

Rahoitustaho

4 200 €

2 SUUNNITTELU JA TYÖMAAOHJAUS (toimeksiantona)

1

kpl

Yksikkö Määrä

20

tuntia

Yksikkö Määrä

tunti

8

tunti

70

1 KONETYÖT

Yhteensä

Virtaamansäätöpatolaite. Halkaisija 80 cm, korkeus 120 cm, lähtöyhde
450/400 mm rumpuputkelle
Rumpuputket (8 kpl) ja maanrakennuskankaat KL2
Peltotuhka, rahti 20€/t (alv 0 %) x 8 t/ha = 160 €/ha (alv 0 %)
Peltotuhka, levitys 7€/t (alv 0 %) x 8 t/ha = 56 €/ha (alv 0 %)
Kylvösiemen 4 €/kg, 20 kg/ha = 100 €/ha
Kylvö

MATERIAALIT

Yhteensä (alv 0 %)

Patopenkereen korkojen mittaus sekä patolaitteiden korkojen mittaus,
rakentaminen ja asentaminen telakaivurityön apuna.
Patopenkereen korkojen mittaus sekä patolaitteiden korkojen mittaus,
rakentaminen ja asentaminen telakaivurityön apuna.

TYÖMAAOHJAUS

Yhteensä konetyöt (alv 0 %)

Telakaivurityöt. Rumpuputkien asentaminen, ojien kaivu

60

tunti

YHTEENSÄ
€/
Yksikkö Määrä yksikkö (alv 0 %)

Kosteikkohankkeen pinta-ala (ha) = 17,00

Telakaivurityöt. Patopenkeriden rakennustyöt. Penkereiden pituus 1 000
m, keskim. korkeus 1,0 m, leveys päältä 2, luiskat 1:1 = 3,0 m3ktr
/pengermetri = 3 000 m3ktr/penkereet. Työteho 50 m3ktr/tunti
Telakaivurityöt. Patolaitteiden (virtaamansäätöpato, tulvakynnys)
asentaminen ja rakentaminen

KONETYÖT

Kosteikko 1

KURJENNEVA, Seinäjoki

6 PERUSTAMISKUSTANNUKSET

Taulukko 5. Kosteikko 1:n perustamiskustannukset
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14

12

tuntia

12 623 €

Kustannukset sis ALV

7 090 €

10 180 €

KAIKKI KUSTANNUKSET YHTEENSÄ (alv 0 %)

3 MATERIAALIT

2 400 €
840 €
1 500 €
1 050 €
7 090 €

1 200 €

160
15
15
15

400 €

900 €

YHTEENSÄ
(alv 0 %)

1 200 €

600 €

600 €

YHTEENSÄ
(alv 0 %)

Riistakeskus
Riistakeskus
Riistakeskus (2020 osalta Kurjennevan Eränkävijät ostopalvelu/talkootyö)
Riistakeskus
Kurjennevan Eräkävijät, ostopalvelu/talkootyö.

Riistakeskus

Kurjennevan Eränkävijät, talkootyö

Riistakeskus

Riistakeskus (2020 osalta maanomistaja)

980 €
1 890 €

Riistakeskus (2020 osalta maanomistaja)

420 €

1 890 €

15
56
100
70

eur/ha
eur/ha
eur/ha
eur/ha

930

€

50

50

€/tunti

70

70

Riistakeskus (2020 osalta maanomistaja)

490 €

2 SUUNNITTELU JA TYÖMAAOHJAUS (toimeksiantona)

1

kpl

Yksikkö Määrä

12

tuntia

Yksikkö Määrä

tunti

6

tunti

70

1 KONETYÖT

Yhteensä

Virtaamansäätöpatolaite. Halkaisija 80 cm, korkeus 120 cm, lähtöyhde
450/400 mm rumpuputkelle
Rumpuputket (1 kpl), tulvakynnyksen kivimateriaali ja
maanrakennuskankaat KL2
Peltotuhka, rahti 20€/t (alv 0 %) x 8 t/ha = 160 €/ha (alv 0 %)
Peltotuhka, levitys 7€/t (alv 0 %) x 8 t/ha = 56 €/ha (alv 0 %)
Kylvösiemen 4 €/kg, 20 kg/ha = 100 €/ha
Kylvö

MATERIAALIT

Yhteensä (alv 0 %)

Patopenkereen korkojen mittaus sekä patolaitteiden korkojen mittaus,
rakentaminen ja asentaminen telakaivurityön apuna.
Patopenkereen korkojen mittaus sekä patolaitteiden korkojen mittaus,
rakentaminen ja asentaminen telakaivurityön apuna.

TYÖMAAOHJAUS

Yhteensä konetyöt (alv 0 %)

Telakaivurityöt. Saarten rakentaminen ja muut mahdolliset työt

7

tunti

YHTEENSÄ
€/
Yksikkö Määrä yksikkö (alv 0 %)

Kosteikkohankkeen pinta-ala (ha) = 17,00

Telakaivurityöt. Patopenkeriden rakennustyöt. Penkereiden pituus 150
m, keskim. korkeus 0,8 m, leveys päältä 2, luiskat 1:1 = 2,2 m3ktr
/pengermetri = 336 m3ktr/penkereet. Työteho 50 m3ktr/tunti
Telakaivurityöt. Patolaitteiden (virtaamansäätöpato, tulvakynnys)
asentaminen ja rakentaminen

KONETYÖT

Kosteikko 2

KURJENNEVA, Seinäjoki

Taulukko 6. Kosteikko 2:n perustamiskustannukset
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