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1 HANKKEEN TOTEUTTAJA, VASTUUT PATORAKENTEISTA JA HOIDOSTA
Kiinteistönomistaja

Yhdistyksen nimi ja yhdistyksen edustaja, Y-tunnus

Osoite

Osoite

Puhelin, sähköposti

Puhelin, sähköposti

Vastuut patorakenteista ja kosteikon hoidosta

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

Naapurikiinteistöjen kuivatustilanteet eivät heikkene, koska kosteikon perustaminen tehdään
kaivutyönä ja patolaitteet on mitoitettu ja rakennettu riittävän suureksi läpäisemään myös lumien
sulamisvedet ja tulvavedet. Kosteikon vedenpinnan taso on hieman alempi kuin Pohjojärven
länsipuolen pengerojan vedenpinnan taso.

2 HANKKEEN SUUNNITTELUUN OSALLISTUNEET
Suunnitelman laatija

Yhteystiedot

Juha Siekkinen
Kosteikkomaailma

Ketotie 8 A, 90440 Kempele, p. 040 4 139 606,
juha.siekkinen@kosteikkomaailma.fi

Muut suunnitteluun osallistuneet

xx, kiinteistönomistaja
Laura Liuska, Ylivieskan kaupunki, Vielä virtaa II -hanke

3 HANKE, TAVOITTEET JA YLEISKUVAUS
Hankkeen nimi

Sijainti

ETRS-TM35FIN-koordinaatit

NIVALAN EIKKALAN KOSTEIKON
KUNNOSTUSSUNNITELMA

Nivala, Karvoskylä

N/lat: 708 5820
E/lon: 411 490

Hankkeen yleiskuvaus

Hankkeen tarkoituksena on perustaa kosteikko Pohjojärven lounaispuolelle. Kosteikko tehdään kaivamalla
turve- ja kivennäismaata avohakatulle joutomaalle. Kosteikon laskeutussyvänteiden, matalikkojen ja
kasvillisuusvyöhykkeiden avulla pysäytetään valumavesien kiintoaineista ja ravinteita kosteikolle.
Kosteikolle ohjataan maa- ja metsätalousalueen ojitusvesiä, jolloin se toimii ensisijaisesti
vesiensuojelukosteikkona. Kosteikolla on myös muita myönteisiä vaikutuksia mm. luonnon
monimuotoisuuteen ja lähimaisemaan.
Kosteikolle haetaan maatalouden ei-tuotannollista investointitukea ja siihin liittyvää viiden vuoden
hoitosopimusta.
Suunnitelma on laadittu Vielä virtaa II –hankkeen tukemana.
Hankkeen tärkeimmät tavoitteet

Edistää vesiensuojelua parantamalla ravinteiden ja kiintoaineen sitoutumista kosteikolla
Lisätä valuma-alueen veden varastointikapasiteettia ja vähentää veden tulvimista
Edistää luonnon monimuotoisuutta
Lisätä erityisesti vesilinnuille soveltuvia poikue-elinympäristöjä sekä ruokailu- ja levähdysalueita
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
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Hankealueen sijainti ja tilanne ennen kunnostusta

KOSTEIKKO

KOSTEIKKO

Pengeroja

KOSTEIKKO

Välioja
Kuva 1 Kosteikkohanke sijaitsee Nivalan Karvoskylän Pohjojärven lounaispuolella

4

Päävesistöalue ja valuma-alue, jolla punaisella merkitty hankealue sijaitsee

Kuva 2 Kalajoen keski- ja yläosan ekologinen tila on ”Välttävä, voimakkaasti muutettu”
Tiedot on haettu Suomen ympäristökeskuksen VESIKARTTA-palvelusta.
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Hankealueen ympäristön yleiskuvaus ja tila. Hankealue rajattu keltaisella viivalla, vesien virtaussunta valkoisilla nuolilla
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4
5

6-7
8

Kuva 3 Kosteikon pohjoisosan pengeroja Pohjojärven länsipuolella
Kuvattu pohjoiseen. Oja on n. 2 m leveä, osin kasvillisuuden umpeuttama. Vasemmalla ilmakuvassa kuvan
numero ja kuvauspaikka.

Kuva 4 Kosteikon pohjoisosa
Kuvattu kaakkoon-länteen (vasen reunaa kaakkoon, kuvattu myötäpäivään). Alue on avohakattu ja kantoja
on kaivettu pois pitkänomaisiksi kasoiksi. Vasemmalla näkyvä nuori lehtipuumetsikkö on naapurikiinteistöllä.

Kuva 5 Kosteikon keskiosa
Kuvattu kaakkoon-lounaaseen. Vasemmalla olevan henkilön kohdalle on suunniteltu kiviverhoiltu
pohjapato, joka on eteläisen ja pohjoisen osa-alueen välissä.
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Kuva 6 Kosteikon eteläosa
Kuvattu luoteeseen-koilliseen. Kosteikolta on aiemmin hakattu ainespuut pois ja kannot on kasattu kahdeksi
pitkäksi kantojonoksi, jonka päältä tämä kuva on otettu. Kantoja voidaan laittaa kaivettaviin syvänteisiin, sillä
ne monipuolistavat kosteikon ekosysteemiä.

Kuva 7 Kosteikon eteläosa
Kuvattu koilliseen-etelään. Etualalla oleva vesaikko kuuluu kosteikkoalueeseen. Taustalla oleva auto on
mökille menevällä tiellä ja sille kohdalle on suunniteltu tien ali menevät rumpuputket.

Kuva 8 Kosteikon itäpuolen mökkitie ja valtaoja
Kuvattu pohjoiseen. Tien ali menevät rumpuputket on suunniteltu asentaa näille kohdin. Oikealla olevaan
Väliojaan ohjataan kosteikon vesi. Ojan itäluiska ja pohja kivetään rumpuputkien kohdalta useiden
neliömetrien alalta.
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4 LUONNONARVOT
Uhanalaisten lajien havaintoja alle 200 m:n
etäisyydellä

Tietolähde ja lisätiedot

ei
kyllä
ei tietoa
Suojelualue alle 200 m:n etäisyydellä

ei
kyllä
ei tietoa

Lähde: Paikkatietoikkuna.fi-verkkosivusto 29.12.2016

Metsälain tarkoittamat erityisen tärkeät
elinympäristöt

ei
kyllä
ei tietoa
Luonnonsuojelulain tarkoittamat arvokkaat
luontotyypit

ei
kyllä
ei tietoa
Pohjavesialue

ei
kyllä
ei tietoa

Lähde: Paikkatietoikkuna.fi-verkkosivusto 29.12.2016

Happamia sulfaattimaita

ei
kyllä
ei tietoa

Lähde: Paikkatietoikkuna.fi-verkkosivusto 29.12.2016
Muinaisjäännöksiä alle 100 m etäisyydellä

ei
kyllä
ei tietoa

Lähde: Paikkatietoikkuna.fi-verkkosivusto 29.12.2016

Kasvillisuus ja kasvisto

ei kartoitettu
hajahavaintoja
keskeiset alueet kartoitettu

Kosteikon alue on turvepintaista maata, joka on avohakattu
ja maasta on kaivettu kantoja. Sen luonnontila on muuttunut
ihmiskäytön vuoksi merkittävästi eikä sillä odoteta olevan
erityisiä kasvilajeja.

Linnusto

ei kartoitettu
hajahavaintoja
tehty laskentoja

Linnusto on todennäköisesti tavanomaista avoimien
alueiden lajistoa, kuten varpuslintuja

Erityisiä maisema- tai virkistyskäyttöarvoja

ei
kyllä
ei tietoa
Muita erityispiirteitä

ei
kyllä
ei tietoa

Kosteikkoalue on aiemmin avahakattu ja maasta on kaivettu
kantoja, jotka on kasattu kosteikkoalueelle kahdeksi pitkäksi
kantojonoksi (näkyvät kuvissa 4 ja 6).

Muut aluetta koskevat tiedot

Suunnittelualueeseen liittyvä tieto

Länsipuolella oleva pelto

Monivuotinen suojavyöhykenurmi, 5 v. sopimus, 3. vuosi
meneillään. Tälle pellolle on tarkoitus levittää kaivumaita.
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5 VALUMA-ALUE JA TOPOGRAFIA
Topografian määritys

tasolaserilla
GPS-mittauksella
laserkeilausaineisto

Lisätiedot

Suunnittelualueen korkeustaso

Tasolaserilla selvitetty suunnittelualueen ja sen lähiympäristön
korkeustasoja, muut tiedot ovat
laserkeilausaineistosta.

Suunnittelualueen korkeus vaihtelee
välillä n. 99,20–99,45 mmpy +N2000 korkeusjärjestelmässä.

Valuma-alueen pinta-ala

Valuma-alueen peltojen
ala

97,34 ha

12,11 ha

Peltojen osuus
valuma-alueesta

12,44 %

Kosteikon pintaala

1,60 ha

Kosteikon pinta-alan
suhde valumaalueen pinta-alaan

1,64 %

Kuva 9 Valuma-alue laserkeilausaineiston perusteella rajattuna
Rajauksessa ei ole huomioitu länsireunalla olevaa ojaa, joka ohjaa valumavesiä länteen. Korkeuskäyrät
ovat 1,0 m:n välein
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Kuva 10 Valuma-alue peruskartalle rajattuna ja sen pinta-ala
Ylhäällä laserkeilausaineistossa erityiskuva koillisosasta, jossa vedenjakaja-alue ojastossa. Ylhäällä oikealla
SYKEN Valuma-työkalun muodostama valuma-alue Pohjojärvelle. Työkalu ei ota huomioon, että
lounaisosassa vedet virtaavat ojia pitkin lounaaseen eikä Pohjojärveä kohti. Alakuvan peruskartan
rajauksessa on huomioitu länsireunalla oleva oja, joka ohjaa valumavesiä länteen. Punaisilla nuolilla havaitut
tien alle asennetut rumpuputket ja niissä veden virtaussuunnat, suunnittelualueena oleva kosteikko on
merkitty tumman sinisellä täyttövärillä.
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Kuva 11 Valuma-alueen peltojen pinta-ala
Peltojen pinta-ala on yhteensä 12,11 ha. Mitattu pelto näkyy tummempana alueena ja sen pinta-ala on
osoitettu viivalla. Mittaus on tehty Paikkatietoikkuna.fi-palvelussa.
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Kuva 12 Kosteikko rajattuna kartta-aineistoille ja sen pinta-ala
Kosteikon pinta-ala on 1,60 ha. Rajaus sisältää toimenpiteiden toteutusalan: vesialueet ja reunapenkereet.
12

pengerojan vesipinta 98,51
(0 cm)

pelto 99,08 (+57 cm)

ojan vesipinta 98,51
(0 cm)
maa 99,16 (+65 cm)
pelto 99,53 (+102 cm)

maa 99,36 (+85 cm)

maa 99,41 (+90 cm)
pelto 99,46 (+95 cm)

maa 99,08 (+57 cm)

pelto 99,44 (+93 cm)
maa 99,45 (+94 cm)
tien pinta 99,67 (+116 cm)

Väliojan vesipinta 98,08 (-43 cm),
ojan pohja 97,78 (-73 cm)

Kuva 13 Kosteikon ja sen lähiympäristön topografia
Vasemmalla laserkeilauskuvassa korkeuskäyrät ovat 50 cm:n välein. Oikealla viivan kärki osoittaa
korkeuslukeman kohdan. Suhteelliset korkeudet mitattiin tasolaserilla ja ne muutettiin korkeuslukemiksi
siten, että laserkeilausaineistosta katsottiin hiekkatien pinnan korkeus kohdasta, jossa rumpuputket menevät
tien ali, johon kaikki tasolaserin mittaukset suhteutettiin. Korkeustiedot ovat m+N2000 –korkeusjärjestelmän
mukaan. Kosteikkohankealue on rajattu valkoisella yhtenäisellä viivalla.
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6 OSALLISTAMINEN
Seuraavilta kiinteistönomistajilta tai heidän edustajilta on pyydetty kirjallinen tai suullinen suostumus hankkeeseen
Kiinteistötunnus

Kartalla

Kirjallinen

Suullinen

Kiinteistön omistaja/t) tai edustaja(t)

535-402-6-201 MÄNTYLÄ

535-402-7-142 SATULINNA

535-402-878-28 YHTEINEN
ALUE

Hankealueen kiinteistöt ja alue rajattuna sinisellä viivalla

Kuva 14 Kosteikon ja sen naapurikiinteistöt sekä niiden omistajat
Kosteikkoalue on merkitty tumman sinisellä täyttövärillä.
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7 TOIMENPITEET
Tiivistelmä tärkeimmistä toimenpiteistä

•

Pohjojärven länsipuolelle perustetaan kosteikko, joka tehdään kaivamalla ja ohjaamalla siihen
pelto- ja metsäalueiden ojitus- ja valumavesiä.

•

Laskeutussyvänteillä ja kasvillisuusvyöhykkeillä sidotaan kiintoaineita kosteikolle

Toimenpiteet karttaesityksenä

Pengeroja

12 Kuivatusojaan pato

3 Laskeutussyvänne
8 Reunapenger

1 Matalan veden alueet
2 Syvän veden alueet

9a Keinosaaret
9b Keinosaaret

5b Kiviverhoiltu pohjapato

Välioja

11 Katselukumpare
10 Kuivatusojan rumpuputki
5a Kiviverhoiltu pohjapato
6 Rumpuputket tien ali
7 Ojan pohjan ja luiskan
kiviverhoilu

4 Kasvillisuusvyöhyke
Kuva 9. Kosteikon perustamisen toimenpiteet
Kuva 15 Kosteikon toimenpiteet kartalla
15

TOIMENPITEIDEN SELOSTUKSET

1 Matalan veden alueet (vaalean sininen väri)
Kaivettavien matalan veden alueiden syvyys vaihtelee ja on yleensä 30-60 cm. Pohjan syvyydestä tehdään
hyvin vaihteleva siten, että matalia ja syviä monttuja sekä erilaisia uomia on monimuotoisesti rinnakkain.
Monttujen ja uomien koko ja leveys saa myös vaihdella monin tavoin.
Alueelta ei tarvitse poistaa puustoa, sillä se on avohakattu aiemmin.
Kaivuun yhteydessä voidaan kerätä kiviä pohjapatoa varten ja osa kivistä voidaan jättää kosteikolle lintujen
lepäilypaikoiksi.

Kaivukosteikko, joka on tehty turve-hiekkamaalle ja josta on kaivettu 50-70 cm turvetta pois. Kaivukosteikon
pohja jää kaivun jäljiltä kasvittomaksi. Kuva Juha Siekkinen

Jos kaivetun kosteikon pohjalle laittaa pintaturpeita, siellä on jo valmiiksi sellaista kasvimateriaalia, jota
selkärankaisetkin voivat käyttää. Tällöin kosteikon vesiekosysteemin monimuotoisuus paranee nopeammin.
Kuva Juha Siekkinen.

2 Syvän veden alueet (sininen väri)
Syvän veden alueet kaivetaan pääasiassa uomiksi, sillä kaivettavaa massaa kertyy muutenkin paljon.
Uomien avulla säilyy avoimia vesireittejä muutoin pääasiassa matalavetisessä kosteikossa. Kasvittomana
pysyvät syvän veden uomat ovat tärkeitä myös vesilinnuille, sillä ne pääsevät uimaan niitä pitkin helpommin
kosteikon eri osiin. Avouomilla myös varmistetaan, että vesi pääsee virtaamaa kosteikon läpi eikä
kasvillisuus ala patoamaan vettä liiaksi kosteikolle.
Uomat kaivetaan vähintään n. 1,5 m leveiksi, mutta voivat olla välillä myös 2-3 kertaa leveämpiäkin.
Kaivusyvyys on n. 60–120 cm. Lisäksi uomat kaivetaan loivasti mutkitteleviksi ja kaarteleviks, niissä voi olla
sivuilla pienehköjä, muutaman metrin levyisiä poukamia. Kaikessa työssä pyritään luonnonmukaisuuteen
siten, että vältetään pitkiä suoraviivaisia ja tasalevyisiä uomia. Kaivettuihin syvänteisiin voidaan laittaa
aiemmin raivattuja kantoja, sillä esim. virtavesitutkimusten mukaan kaikenlainen puuaines parantaa
virtavesiekosysteemeissä eliöiden elinmahdollisuuksia. Samalla monipuolistetaan vesiympäristöä, kun
vesiselkärangattomilla on paljon mikroelinympäristöjä.
Kaivetut massat siirretään keinosaariksi, kosteikon reunapenkereille tai pohjoispuolen pellolle.
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3 Laskeutussyvänne (tumman sininen väri)
Laskeutussyvänne kaivetaan mukaan 1,5–2 m syväksi veden pinnasta mitattuna. Sen pituus on n. 50 m ja
leveys pohjalta 3 m. Veden virtauksen hidastuessa kiintoaine alkaa laskeutua syvänteeseen, joista se
voidaan tyhjentää telakaivurilla tarvittaessa. Laskeutussyvänne kaivetaan eteläisen penkereen viereen siten,
että telakaivuri pääsee riittävän lähelle syvänteen reunaa tyhjentämään lietteen.
Kaivettu liete nostetaan eteläiselle penkereelle ja maisemoidaan siihen. Samalla huolehditaan, että lietettä
ei pääse valumaan takaisin veteen.
Kaivetut syvännealueet voivat säilyä sulina läpi talven, jolloin niissä olevat selkärangattomat voivat selviytyä
talven yli. Sen ansiosta seuraavana kesänä kosteikkojen vesiselkärangatonyhteisöt voivat elpyä
nopeammin. Tämä edistää myös monimuotoisuuden säilymistä ja esimerkiksi sorsien poikasille tärkeän
vesiselkärangatonravinnon saatavuutta.

4 Kasvillisuusvyöhyke
Pohjapadon edustalle kaivetaan matala vesialue, johon tulee nopeasti kasvillisuutta (merkitty
toimenpidesuunnitelmakuvaan läpikuultavalla vihreällä värillä). Kasvillisuuden tarkoituksena on saada
ravinteita pysymään kosteikolla, kun ilmaversoinen kasvillisuus sitoo juuristollaan vedessä olevia ravinteita.
Kasvillisuusvyöhykealue kaivetaan 20–40 cm syväksi. Jos läheltä, esim. ojista löytyy sopivaa
vesikasvillisuutta (esim. sarakasvillisuutta), niitä voidaan siirtää telakaivurilla sopivina mättäinä paikalle.
Tällöin vesikasvillisuuden kehittyminen käynnistyy paljon nopeammin kuin vain luontaisen kasvittumisen
kautta. Mättäitä varten kaivetaan syvempiä kuoppia.
Koska matalavetinen ja vähitellen kasvittuva vyöhyke osaltaan hidastaa veden virtausta, se tehdään leveälle
alueelle. Sitä ei uloteta aivan pohjapadon viereen alueelle, jossa reunapenkereet alkavat kaventaa veden
virtausta. Tällä tavoin varmistetaan veden riittävä läpivirtaus. Mikäli myöhemmin kuitenkin todetaan, että
kasvillisuusvyöhyke hidastaa liikaa veden virtausta, sen läpi voidaan kaivaa 2–3 kpl syvemmän veden
uomaa, joiden leveys on n. 1,5 m.

5a –5b Kiviverhoiltu pohjapato
5a: Patolaitteena on kiviverhoiltu pohjapato. Veden pinnan korkeutta voidaan säädellä lisäämällä tai
poistamalla kiviä. Patolaitteen mitoitus perustuu taulukon 1 valuma-alue- ja virtaamatietoihin ja mitoitus on
taulukossa 2. Sen mitoituksen mukaan, kun tehdään vähintään 3,3 m leveä padon aukko, kosteikon vesipinta
nousee 15 cm kerran 10. tapahtuvan poikkeuksellisen ison tulvan aikana. Rakentamisessa on huomioitava,
että aukko tehdään isommaksi, koska sivuluiskiin tulee kiviverhoilu.
Pohjakynnyksen harjan korkeus tehdään tasolle 98,41 mmpy + N2000, jolloin se on 10 cm alemmalla tasolla
kuin pohjoispäässä olevan pengerojan pinta.
Pohjapadon tiivis ydin tehdään savesta ja muotoillaan valmiiksi tavoitekorkeuteen. Sen päälle laitetaan
maanrakennuskangas, joka ulotetaan sivupenkereille asti vähintään 2 m:n päähän ja 50 cm korkeudelle
maksimivedenpinnasta. Takaluiskaan laitetaan myös maanrakennuskangas lähelle kaakkoispuolella olevaa
tietä rumpuputkien edustalle. Kankaan päälle laitetaan aluksi 5 cm paksu sora- tai murskekerros, jonka ylitse
vesi kulkee vähentäen maanrakennuskankaaseen kohdistuvaa veden kuluttavaa vaikutusta. Sen jälkeen
laitetaan 20–30 cm paksu kiviverhoilu, jota tukemaan laitetaan eri puolille läpimitaltaan vähintään 50 cm
kiviä. Isot kivet ovat tärkeitä etenkin takaluiskassa ennen rumpuputkia, sillä vieriviä kiviä ei kannata päästää
rumpuputkiin estämään virtausta. Rumpuputkien eteen voidaan laittaa isojen kivien ryhmä estämään kivien
pääsyä rumpuputkiin.
5b: Patolaitteena on kiviverhoiltu pohjapato. Veden pinnan korkeutta voidaan säädellä lisäämällä tai
poistamalla kiviä. Patolaitteen mitoitus on sama kuin kohdassa 5a, sillä valuma-alue on samankokoinen.
Sen mitoituksen mukaan, kun tehdään vähintään 3,3 m leveä padon aukko, kosteikon vesipinta nousee 15
cm kerran 10. tapahtuvan poikkeuksellisen ison tulvan aikana.
Pohjakynnyksen harjan korkeus tehdään tasolle 98,46 mmpy + N2000, jolloin se on 5 cm alemmalla tasolla
kuin pohjoispäässä olevan pengerojan pinta.
Muuten pohjapato rakennetaan kuten on selostettu kohdassa 5a.

6 Rumpuputket tien ali
Veden ohjaus tien ali tehdään kahdella rumpuputkella, joiden läpimitta on 450/400 mm ja pituus vähintään
9 m ja luokka SN8. Putket asennetaan 0,5 % kaltevuuteen. Toinen putki asennetaan 20 cm korkeammalle,
jolla varmistetaan läpivirtaama myös siinä tilanteessa, että alempi putki tukkeutuisi jostain syystä. Lisäksi
ylempi putki varmistaa suurten virtaamien aikana riittävän läpivirtaaman. Etuluiska tehdään kaltevuuteen 1:2
ja siihen laitetaan suodatinkangas ja vähintään 30 cm paksu kiviverhoilu.
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7 Ojan pohjan ja luiskan kiviverhoilu
Rumpuputkista vedet virtaavat Väliojaan. Väliojan pohja ja itäinen luiska verhoillaan kivellä kivillä useiden
neliömetrin alalta myös alavirtaan päin rumpuputkista tulevan virtaaman aiheuttaman kulutuksen
estämiseksi.
Ojan itäinen luiska verhoillaan kivillä vähintään 30 cm paksuudeltaan siten, että vesi ei pääse virtaamaan
suoraan kivien välistä maaluiskaan. Tätä varten voidaan luiskaan laittaa ensin suodatinkangas ja sen päälle
erikokoista kiveä, jossa pienempi kivi tekee tiiviin pinnan ja isommat kivet pitävät pienemmät kivet
paikoillaan. Kevättulvien aikana ja poikkeuksellisen runsaiden sateiden aikana rumpuputkista voi tulla vettä
suurella nopeudella ja määrällä pienelle alalle, minkä vuoksi riittävän vahvaksi tehtävä kiviverhoilu on
erityisen tärkeää.

8 Reunapenger
Maiden läjitykselle on muuten riittävästi avointa alaa, sillä läjitys ja kasaus voidaan tehdä reunapenkereeksi,
keinosaariksi tai siirtää länsipuolella olevalle pellolle (kosteikon omistajan kiinteistöä).
Penkereen ei tarvitse olla veden pitäviä, sillä kosteikon vedenpinta on vähintään 60 cm maanpintaa
alempana. Penkereeseen voidaan kasata pintaturpeita ja kantoja sekä tiivistykseen pitkälle maatunutta
turvetta ja kivennäismaata. Turpeella ja kivennäismaalla penkereestä saadaan myös sellainen, että sen
kasvillisuutta voidaan hoitaa helposti niittämällä se traktorityönä. Penkereelle kylvetään heinää ja apilaa.
Penkereen luiskat tehdään kaltevuuteen 1:1–1:2. Kosteikon puoleisen luiskan alareunan ja kaivualueen
väliin jätetään 1–2 m:n koskematon maanpinta. Tällä varmistetaan että penkereeltä mahdollisesti virtaavat
valumavedet imeytyvät maanpintaan.
Itäreunan penkereen ja kiinteistön rajan väliin kaivetaan matala oja, jolla ohjataan valumavedet etelään päin
rumpuputkeen (toimenpiteen numero 10) ja edelleen pohjakynnykseen.

9a–9b Keinosaaret
9a (vihreä väri): jätetään kaivamatta maa-alueita, jolloin niistä muodostuu matalia, veden pinnan yläpuolelle
ulottuvia keinosaaria. Niiden kasvillisuus muodostuu maanpinnan nykyisen kasvillisuuden mukaan. Saarten
reunat tehdään kaltevuuteen 1:2–1:3, jolloin vesilinnut pääsevät niille helposti lepäilemään. Osa saarista
voidaan kaivaa hieman maanpinnan alapuolelle, jolloin niistä voi tulla matalia lietepintaisia saaria. Saarten
koko voi vaihdella esim. muutamasta neliömetristä 30 neliömetriin.
9b (ruskea väri): osa keinosaarista tehdään kasaamalla niille vähän maata, kantoja ja pintaturvetta. Näitä
saaria tehdään kuitenkin vähemmän kuin tyyppiä 9a, sillä matalat saaret sulautuvat paremmin maisemaan.
Kosteikon alueella on isoja kiviä ja niiden kohdalle voidaan tehdä saaria tai kiviä voidaan vierittää niin, että
niitä ympäröi avovesi.

Melko korkeatkin rakennetut saaret sulautuvat melko pian maisemaan, kun ne painuvat kasaan ja
kasvillisuus levittäytyy maa-alueille ja matalaan rantaveteen. Kuvat otettu lähes samalta paikalta, alempi
kuva 2 v myöhemmin. Kuvat Juha Siekkinen

18

10 Kuivatusojan rumpuputki
Itäreunan penkereen ja kiinteistön rajaan väliin kaivetun ojan vedet ohjataan muoviseen rumpuputkeen ja
edelleen pohjapadon takaluiskaan. Rumpuputken koko on 315/275 mm, pituus 6–9 m, luokka SN4. Samaan
rumpuputkeen voidaan ohjata itäpuolella olevan mökkitien reunaojan kuivatusvedet.

11 Katselukumpare
Tarvittaessa voidaan kasata kaivumaata korkeammaksi kumpareeksi jonkin verran puiden suojaan.
Kumpareelta voi katsella lintuja ja järvimaisemaa. Kumpareen korkeus voisi olla vähintään 3 m.

Kumpareelta näkee vesialueen paremmin. Kaivumaiden kasaaminen esim. 3 m korkeaksi kumpareeksi
parantaa mahdollisuuksia nähdä kosteikkomaisemaa. Esimerkiksi Rovaniemen Pruntelin kosteikolle tehty
turvekumpare muodostui helposti uomasta kaivetusta ja sen reunaan kasatusta turpeesta. Kuva Juha
Siekkinen.

12 Laskuojaan pato ja veden ohjaus kosteikolle
Nykyiseen Pohjajärven länsipuolella olevaan pengerojaan tehdä pato kivennäismaasta siten, että ojavedet
kääntyvät virtaamaan kosteikolle.
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8 KOSTEIKKOALTAAN MITOITUS
Kosteikkoaltaan mitoitus

Taulukko 1 Kosteikkoaltaan mitoitus
Laskennassa on käytetty insinööri Jouko Hämäläisen Allasmitoitus-ohjelmaa. Altaan leveyden
vesipintatietona on käytetty kaivettavien osa-alueiden keskileveyttä ja koko kosteikon kokonaispituutta.

Taulukko 2 Kiviverhoillun pohjapadon mitoitus
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Kuva 16 Kiviverhoillun pohjapadon pituus- ja poikkileikkaus ja valokuva pohjapadosta.
Valokuvassa kiviverhoiltu pohjapato, jossa kosteikon lähtöuomaan ja sen sivuluiskiin on laitettu paljon isoja
kiviä pitämään pienemmät kivet paikoillaan. Kuva Juha Siekkinen.
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Nykyisen
pengerojan veden
pinnan taso

Laskeutussyvänne
alkaa

Esimerkki
syvemmästä
uomasta

Kiviverhoiltu
pohjakynnys

Esimerkki
keinosaaresta

Väliojan veden
pinnan taso
Kiviverhoiltu
pohjakynnys

Kuva 17 Kosteikon pitkittäisprofiili.
Lähtöpiste nykyisessä tulo-ojassa ja profiilileikkaus keltaisessa viivassa. Saarten ja syvempien kaivu-uomien sijanti ja koko viitteellinen.
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9 HANKKEEN UHKATEKIJÄT
Uhkatekijä

Toimenpiteet uhkien vähentämiseksi

Alueelle tulviva vesi aiheuttaa
vettymähaittaa naapurikiinteistölle.

Kosteikon perustamistyöt tehdään kaivamalla ja vedenpinta on
selvästi maanpintaa alemmalla tasolla, jolloin
naapurikiinteistöille ei tule vettymähaittaa
Pohjapatojen mitoitus on tehty kerran 10. vuodessa
tapahtuvalla suurtulvalle. Tällaisen tilanteen aikana vedenpinta
nousisi teoriassa kosteikolla vain 15 cm ja silloinkin vain
tilapäisesti. Nykytilanteessa tulo-ojan vedenpinta on n. 50 cm
maanpintaa alemmalla tasolla.
Tulo-uomaan kaivetaan n. 50 m pitkä laskeutussyvänne, joka
voidaan tarvittaessa tyhjentää sen vieressä olevalta reunapenkereeltä. Syvänteen alueella veden virtaama hidastuu, joten
se soveltuu hyvin kiintoaineen laskeutusalueeksi.

Pääuomaan rakennettavat kiviverhoillut
pohjapadot hidastavat liikaa virtausta ja
aiheuttavat veden tulvimista

Valuma-alueelta tulevat ravinnepitoiset
vedet ja kiintoaines eivät pysähdy
kosteikolle, lisäksi konetyönä tehtävästä
kaivuusta aiheutuu ravinne- ja
kiintoainepäästöjä

Kaivettaviin alueisiin ja avovesialueiden reunoille tulee
vähitellen kasvillisuutta, jonka juuristo sitoo ravinteita.
Kiintoainesta pysähtyy uomaverkostoon, jossa veden virtaus on
hidasta ja uoman syvyyden vaihtelu edistää kiintoaineen
laskeutumista.
Kosteikolta kaivettavat massat kasataan vähintään 1–2 m
päähän uomista, jolloin niistä valuu enintään vain vähän
ravinteita veteen. Kaivutyön aiheuttama haitta on lyhytaikainen.

Kaivettujen maamassojen kasaus tekee
reunapenkereestä ja saarista niin
korkeita, että ne erottuvat häiritsevästi
lähimaisemassa

Kaivinkoneessa tapahtuu öljyvuoto,
jolloin öljyä valuu kosteikolle tai
laskuojaan

Hoitosopimuksen aikana on mahdollisuus kaivaa telakaivurilla
mahdollisesti umpeutuneita uomia avoimemmiksi.
Kaivettua maa-ainesta kasataan pääasiassa reunapenkereiksi
ja sitä ajetaan pois länsipuolen pellolle. Reunapenkereelle
kasattu 1 m korkuinen turvekerros painuu jo yhden vuoden
aikana 20–30 cm.
Vain pieni osa kaivetussa maa-aineksesta kasataan
keinosaariksi ja saaret pidetään hyvin matalina.
Kaivukoneessa on öljyntorjunnan varalle imeytystarvikelaukku
ja koneen kuljettaja tietää miten toimia öljyvahingon sattuessa.
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10 HANKKEEN HYÖDYT
Aihe

Hyöty

Vesiensuojelu

Kosteikko voi toimia vesiensuojelussa, koska sen kaivetun
uomaverkoston varrelle tulee vähitellen kasvillisuutta, jonka juuristo
sitoo ravinteita ja kiintoainesta. Nykytilanteessa vesi virtaa järven
länsipuolen isoa kuivatusojaa suoraviivaisesti kohti valtaojaa.
Kosteikko lisää veden viipymää alueella ja ainakin teoriassa voi
parantaa vesiensuojelua.
Valuma-alueella on runsaasti peltoja ja metsäojitusalueita, joiden
ravinnepitoiset valumavedet kiertävät järven kautta. Lisäksi
laskeutussyvänteillä voidaan poistaa osa kiintoaineesta.

Vesilintujen elinympäristö

Melko matalat ja leveydeltään vaihtelevat avovesialueet ja uomat
lisäävät elinympäristöjä esimerkiksi puolisukeltajasorsien
ravinnonhankintaan. Keväällä virtaava vesi voi tehdä varhain aukeavia
sulapaikkoja, mikä hyödyttää vesilintuja.
Kosteikolle tulee n. 1 ha avovesialuetta, josta iso osa on matalanveden
aluetta ja joka soveltuu hyvin puolisukeltajien elinympäristöksi. Alueella
tulee olemaan runsaasti 20-50 cm vesisyvyyttä, mikä on optimaalista
puolisukeltajasorsien ravinnonhankinnalle.
Kosteikon kaivetuille alueille muodostuu jo ensimmäisenä
kasvukautena vesiselkärangattomien yhteisö, mikä takaa vesilintujen
poikasille ravinnonhankintaan hyvät lähtökohdat.

Luonnon monimuotoisuus

Vesilinnut voivat käydä ruokailemassa syksyn muuttokauden aikana,
kun sarakasvustot runsaine siementähkineen kehittyvät vuosien
mittaan.
Matalavetisestä kosteikosta, jolle tulee muutamassa vuodessa
vesikasvillisuutta hyötyvät muutkin kosteikoilla elävät lajit kuten
kahlaajat, lepakot, viitasammakko ja sudenkorennot.
Avoveden lisääntyessä elinympäristöjen monimuotoisuus lisääntyy
etenkin kosteikkoympäristöjen osalta, mikä lisää edelleen eliöyhteisön
rakenteen monipuolisuutta.

Virkistyskäyttö

Kosteikkoa voi käydä helposti katsomassa, koska alueen
saavutettavuus paranee reunapenkereiden, raivattujen
reunapensaikkojen ja katselukumpareen vuoksi.
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11 HANKKEEN KUSTANNUSARVIO
EIKKALA, Nivala
KUSTANNUSARVIO 29.12.2016

Kosteikkohankkeen pinta-ala (ha) = 1,60
€/
YHTEENSÄ
Yksikkö Määrä yksikkö (alv 0 %)
KONETYÖT
Telakaivurityöt ja traktorityöt. Telakaivuria käytetään maa-aineksen
kaivuussa, ja sen maisemoinnissa reunapenkereille ja keinosaariksi sekä
massojen lastaukseen traktoreihin. Traktorityötä käytetään kaivettujen
massojen ajamiseen pois kosteikolta länsipuolella olevalle pellolle.

m3

12 710

1,25

Yhteensä konetyöt

15 888 €
15 888 €

IHMISTYÖ

Yksikkö Määrä
tuntia
50

Patolaitteiden rakentaminen ja asentaminen

€/tunti
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Yhteensä

YHTEENSÄ
(alv 0 %)
950 €
950 €
YHTEENSÄ
(alv 0 %)

MATERIAALIT
Rumpuputket (toimenpide nro 6): veden ohjaus pois kosteikolta, asennus
mökkitien alle, läpimitta 450/400 mm, pituus 6 m, SN8, 3 kpl
Rumpuputki (toimenpide nro 10) : kuivatusvesien ohjaus pois kosteikon
reunapenkereen itäpuolelta, läpimitta 350/300 mm , pituus 6 m, SN4, 2 kpl
Maanrakennuskangasta kahteen pohjapatoon kivien alle, tyhjennysputkien
etuluiskaan, valtaojan luiskaan, yht. 5 m x 50 m, käyttöluokka N2

kpl

3

350

1 050 €

kpl

2

150

300 €

m

50

3

150 €

Yhteensä

1 500 €

1 KONETYÖT

15 888 €

2. IHMISTYÖ

950 €

3. MATERIAALIT

1 500 €

KAIKKI KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

18 338 €

ARVIO KAIVUMASSOJEN KERTYMÄSTÄ
Oletus: kosteikon vesisyvyys on keskimäärin 60 cm
POHJOINEN
OSA-ALUE
Kaivutyön pituus (m)
Kaivutyön leveys (m)
Kaivusyvyys (m)
Pinta-ala (ha)
Kaivettavan maaaineksen määrä
(m 3tr)

ETELÄINEN OSAALUE

YHTEENSÄ

150
30
1,3
0,45

140
35
1,4
0,49

0,94

5 850

6 860

12 710

290
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LIITE 1 KOSTEIKON ALUSTAVA HOITOSUUNNITELMA
Hoitokohde

Hoitotyöt

Patolaitteiden kunnossapito

Kiviverhoillut pohjapadot ja itäpuolen mökkitien ali menevien rumpuputkien
kunto ja kaikki kivetyt luiskat tarkistetaan vähintään kahdesti vuodessa:
keväällä kevättulvan jälkeen ja myöhemmin kesällä-syksyllä, mikäli on
alueella on ollut voimakkaita vesisateita.
Jos kiviä on vierinyt pois paljastaen pohjapadon maanrakennuskankaita
tai reunojen kivettyjä kohtia, laitetaan kiviä takaisin paikoilleen ja tuodaan
tarvittaessa uusia kiviä.

Penkereiden kunnossapito

Penkereet tarkistetaan useita kertoja sulan maan aikana ja keväällä tulvan
jälkeen. Jos havaitaan kiintoaineen valumia penkereestä veteen, korjataan
valumakohdat esim. lapiotyönä.
Estetään uusien valumien syntyminen esim. kasaamalla maata siten, että
valumaa ei tule ja kylvetään heinänsiementä paljastuneisiin kohtiin
estämään erosoitumista.

Kiintoaineen kertyminen
laskeutussyvänteeseen ja
kosteikolle

Kiintoaineen laskeutusyvänne tarkistetaan vuosittain ja tyhjennetään
tarvittaessa telakaivurilla.
Kaivetut massat läjitetään viereiselle penkereelle siten, että ne eivät valu
kosteikolle.

Kasvillisuuden hoito

Penkereille levittäytyvät puiden taimet raivataan vuosittain tai ainakin
ennen kuin ne ovat 2 m pitkiä. Raivaus tehdään traktorityönä tai
ihmistyönä.
Kosteikon reunaosiin tai keinosaariin voidaan jättää muutamiin kohtiin
matalia, enintään muutaman neliömetrin laajuisia lehtipuu- tai
havupuuryhmiä vesilintujen suoja- tai pesimäpaikoiksi. Ne pidetään n. 2 m
korkeina latvomalla vesurilla tms.
Penkereiden heinä- ja ruohokasvillisuus niitetään vuosittain traktorityönä
sieltä mistä se on mahdollista, muuten ihmistyönä.
Raivatut puuntaimet ja niitetty kasvillisuus poltetaan loppukesällä-syksyllä
tai viedään muuten pois alueelta. Vesaikkokasoja ei saa jättää kosteikolle,
sillä ne voivat toimia vieraspetojen lymypaikkoina.
Kasvillisuuden hoitotyöt tehdään 15.7.-30.9. välisenä aikana.

Vesilinnuille pesimäpaikkoja

Telkälle
voisi
laittaa
kaksi
pönttöä
sopiviin
Puolisukeltajasorsille voi kokeilla laittaa ns. pesimäputkia.
Pesimälaitteet tarkastetaan ja huolletaan vuosittain.

paikkoihin.

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 loukuilla on sopivaa riistanhoitotyötä.
Pyynnin toteuttamisessa kannattaa tehdä yhteistyötä esim. paikallisen
metsästysseuran tai jonkun metsästäjän kanssa.
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