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TIIVISTELMÄ YLIVIESKAN LAUKKUPALON KEHITTÄMISESTÄ
Kehittämiskohde

1

Maatalouden
vesiensuojelu osaalueilla 2–5 ja
mahdollisesti liitettynä
9–10

Taustaa ja etenemisvaiheita
• Isoluiskan vesien ohjaus osa-alueille 2–5 ja sieltä osa-alueille 9–10.
• Jos osa-alueet 9-10 liitetään mukaan eikä uutta kaivuuta tehdä, pinta-ala
olisi 6,5 ha ja osuus olisi 0,38 %. Jotta tukiehto täyttyisi, kosteikon ja sen
reunan pinta-alaa pitäisi olla vielä lisää n. 2 ha eli yhteensä 8,5 ha
• Liitteessä 4 on vaihtoehto koillispuolen vesien ohjaamisesta osa-alueille
2–5. Valuma-alue on melko pieni (60 ha). Kosteikko todennäköisesti
helposti toteutettavissa, jos valuma-alueella olevat kiinteistönomistajat
suostuisivat muutamissa kohdissa ojien virtaussuuntien kääntämiseen

2

Metsätalouden
vesiensuojelua osaalueilla 6–8

• Pylväsojassa tulvivan veden ohjaus osa-alueille 6–8
kiintoaineen
laskeutus ja siihen sitoutuneiden ravinteiden sitoutuminen osa-alueille
• Veden ohjaus osa-alueelta 8 takaisin Pylväsojaan kiviverhoillun
pohjapadon kautta, johon mahdollisesti rakennettaisiin kalkkikivestä pato
tai ns. hapetuspato (Kuusamon Oivangin kosteikon tapaan, ks. s. 30)

3
4

Hiekan ja soran
talteenotto

• Hyödynnettävissä olevan hiekan ja soran talteenotto sieltä mistä se on
taloudellisesti kannattavaa. Samalla voidaan tehdä matalia vesialueita,
kun kaivetut alueet jätetään mataliksi tai kaivantoihin laitetaan pintamaita.

Vesilintukosteikkojen
kehittäminen osaalueille 4–10

• Nykyisin osa-alue 4 varsin hyvä alue, puuston poistolla tilanne paranee
• Osa-alueelle 5 matalikkoja pohjoisosalle samalla kun sen ja alueen 4
välistä maakannasta madalletaan, puuston poistoa reunoilta
• Osa-alueilla 6–8 matalien vesialueiden perustaminen samalla kun
otetaan maakannaksilta hiekkaa ja soraa talteen
• Osa-alueilla 9–10 kosteikon kaivuulla saataisiin matalia vesialueita
• Toimenpiteet kannattaisi kytkeä kehittämiskohde 1 toteutukseen

5

Kalankasvatus osaalueella 1

• Tilusjärjestelyn jälkeen kiinteistörajat muuttuvat: mikä on omistajan tahto?
• Vedenlaatu pitäisi selvittää
• Kalankasvatukselle hyviä edellytyksiä: kohde sijaitsee lähellä tietä, mikä
helpottaa alueen saavutettavuutta ja valvontaa

6

Uimapaikka osaalueelle 1

• Tilusjärjestelyn jälkeen kiinteistörajat muuttuvat: mikä on omistajan tahto?
• Ranta-alueen puuston raivaus ja rannan kunnostus uimiseen
• Ei tarvitse välttämättä olla ns. julkinen uimapaikka

7

Median avulla
näkyvyyttä ja tiedon
välitystä

8

Suunnitteluun ja
toteutukseen saatavat
rahoitusmahdollisuudet

9
10

Kosteikkojen hyödyt

Kehittämistyön
jatkaminen

• Tiedotusvälineiden edustajia yleisötilaisuuteen, rakennustöihin ja
valmiisiin kohteeseen
”ilmaista mainosta”,
uusia hankkeita vireille
• Myönteisen näkyvyyden saaminen edistäisi muun rahoituksen saamista
• Kehittämiskohde 1: todennäköisesti edellytykset täyttyvät eti-kosteikkorahoitukselle, jos kokonaisuus voidaan perustaa suunnitelman mukaan:
valuma-alueesta peltoa on yli 10 %, kosteikkojen pinta-ala vähintään 0,5
% valuma-alueesta ja paljon maatalouden kuormitusta, jota kosteikoilla
voidaan vähentää yms. Voisiko suunnitteluun saada rahoitusta ELYkeskuksesta? Eti-tukeen liittyvällä 5 v hoitosopimuksella rahaa myös
kohteen hoitoon (8,5 ha x 450 €/kosteikkohehtaari = 3 825 €/vuosi)
• Kehittämiskohde 2: todennäköisesti hyvät edellytykset saada
metsätalouden luonnonhoitoon tarkoitettua hankerahaa
• Muut rahoituslähteet: onko ko. Leaderillä kosteikko rahoituskohteena?
Mitä paremmin kohteet voidaan kytkeä osaksi jotain muuta teemaan
liittyvää yritystoimintaa tai kylän kehittämiseen tähtäävää toimenpidettä
sitä parempi mahdollisuus on saada Leader-rahoitusta. Mitä isompi
kokonaisuus sitä paremmin se osoittaa, että se voi toimia yritystoiminnan
tukena tai sillä on merkitystä kylän elinvoimaisuudelle.
• Vesiensuojeluun kannattaa panostaa, koska sieltä voi saada rahoitusta.
• Hyötyä myös luonnon monimuotoisuudelle, riistalle, virkistyskäytölle,
apuna tiedottamisessa ja esittelykohteina
kiinnostus lisääntyy!
• Laukkupalon kehittämisen kannalta on välttämätöntä, että joku taho ottaa
vastuuta toiminnan jatkamisesta tämän esiselvityksen jälkeen.
• Maatalouden ei-tuotannollista investointitukea voi hakea aktiivi viljelijä,
rekisteröity yhdistys tai osakaskunta
olisi hyvä olla taho, joka tukee
prosessia auttamalla suunnittelussa ja hakulomakkeiden täytössä.
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1 ESISELVITYKSEEN OSALLISTUNEET
Suunnitelman laatija

Yhteystiedot

Juha Siekkinen
Kosteikkomaailma

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

Muut suunnitteluun osallistuneet

Maanomistaja, Ylivieska
Laura Liuska, Ylivieskan kaupunki, Vielä virtaa II –hanke
Maanomistaja, Ylivieska

2 HANKE, TAVOITTEET JA YLEISKUVAUS
Hankkeen nimi

Sijainti

ETRS-TM35FIN-koordinaatit

YLIVIESKAN PYLVÄSOJAN
LAUKKUPALON KOSTEIKKOALUEEN
ESISELVITYS

Ylivieska, Pylväsperän kylä

N/lat: 710 4790
E/lon: 390 570

Hankkeen yleiskuvaus

Hankkeen tarkoituksena on selvittää Laukkupalossa Pylväsojan etelä- ja pohjoispuolella sekä Isoluiskan
länsipuolella sijaitsevien maanottoalueiden käyttöä, mitä toimenpiteitä eri käyttötarkoitukset vaatisivat, niiden
hyötyjä ja haittoja sekä kustannuksia.
Laukkupalon kosteikkoalue on mainittu Kalajokilaakson (Ylivieska, Nivala, Haapajärvi) kosteikkokohteiden
yleissuunnitelmassa. Esiselvitys liittyy Ylivieskan kaupungin Vielä virtaa II –hankkeeseen, jossa edistetään
vesien kunnostusta Kalajoen vesistöalueella, teetetään kunnostussuunnitelmia ja tehdään toimenpiteitä.
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
Vettymishaittojen huomiointi ja muutokset lähiympäristön kuivatustilassa

Naapurikiinteistöjen kuivatustilannetta ei heikennetä, elleivät kiinteistönomistajat suostu siihen
kirjallisesti. Osa-alueiden ympärillä on viljelysalueita, mikä täytyy ottaa huomion, jos vedenpinnan
tasoa pyritään nostamaan lähtötilanteeseen verrattuna.
Vastuut patorakenteista ja kosteikon hoidosta

Vastuu kosteikon patolaitteista ja hoidosta on yleensä hankkeen toteuttajalla ellei siitä sovita erikseen
laadittavilla sopimuksilla.
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Hankealueen sijainti ja nykytilanne

LAUKKUPALON KOSTEIKKOALUE

Kuva 1 Kosteikkoalueen sijainti.
Kosteikkoalue sijaitsee Laukkupalossa Pylväsojan pohjois- ja eteläpuolella.
5

Päävesistöalue ja vesien ekologinen tila

Kuva 2 Kosteikkoalueen valuma- ja vesistöalue
Laukkupalon kosteikot kuuluvat Pylväsojan alaosan valuma-alueeseen ja Kalajoen vesistöalueeseenTiedot
on haettu Paikkatietoikkuna.fi-verkkosivustosta.

Kuva 3 Pylväsojan ekologinen tila on tyydyttävä
Tiedot on haettu Suomen ympäristökeskuksen VESIKARTTA -palvelusta.
6

Kuva 4 Kalajoen keski- ja yläosan ekologinen tila on välttävä
Pylväsoja laskee Kalajokeen. Laukkupalon kosteikkoalue sijaitsee n. 5 km Kalajoesta Pylväsojan
yläjuoksulle.

3 LUONNONARVOT
Uhanalaisten lajien havaintoja alle 200
m:n etäisyydellä

Tietolähde ja lisätiedot

ei
kyllä
ei tietoa
Suojelualue alle 500 m:n etäisyydellä

ei
kyllä
ei tietoa

Lähde: Paikkatietoikkuna.fi-verkkosivusto 30.12.2016

Metsälain tarkoittamat erityisen tärkeät
elinympäristöt

ei
kyllä
ei tietoa
Luonnonsuojelulain tarkoittamat
arvokkaat luontotyypit

ei
kyllä
ei tietoa
Pohjavesialue alle 500 m etäisyydellä

ei
kyllä
ei tietoa

Lähde: Paikkatietoikkuna.fi-verkkosivusto 30.12.2016

Happamia sulfaattimaita
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ei
kyllä
ei tietoa

Kosteikkoalue (rajattu valkosella viivalla) kuuluu esiintymisen
todennäköisyydessä vyöhykkeeseen ”Hyvin pieni” (tumman sininen
väri)
Lähde: Geologian tutkimuslaitoksen Happamat sulfaattimaat –
karttapalvelu 30.12.2016
Muinaisjäännöksiä alle 100 m
etäisyydellä

ei
kyllä
ei tietoa

Lähin muinaisjäännös on Pylväsperän kylän Konttukosken varrella
olevan vesimyllyn perustukset, kaivettu kanava ja mahdollisesti
muita myllytoimintaan liittyviä merkkejä.
Lähde: Paikkatietoikkuna.fi-verkkosivusto 30.12.2016
Kasvillisuus ja kasvisto

ei kartoitettu
hajahavaintoja
keskeiset alueet kartoitettu

Kosteikkoalue on ollut voimakkaan maankäytön kohteena jo
pitkään, jonka vuoksi alueella ei ole todennäköisesti uhanalaista tai
harvinaista kasvilajistoa. Soran- ja hiekanoton alueet ovat joko
täyttyneet vedellä tai kuivan maan alueet ovat kasvittuneet etenkin
pioneerilajeilla. Reunapenkereitä on aikoinaan raivattu ja niillä
kasvaa tavanomaisia lehtipuita. Osalla alueesta maatalouskäyttö
ulottuu aivan kaivualueiden viereen.

Linnusto

ei kartoitettu
hajahavaintoja
tehty laskentoja

Vedellä täyttyneet maanottoalueet ovat jonkin verran vesilintujen
suosiossa. Parhaat vesilintualtaat ovat Pylväsojan etelä- ja
pohjoispuolen alueet, joissa osa vesialueista on matalaa ja
vesikasvilisuus on siten päässyt leviämään.

Erityisiä maisema- tai
virkistyskäyttöarvoja

ei
kyllä
ei tietoa

Pylväsojan pohjoispuolen altailla on ollut paikallisten käyttämä
uimapaikka. Alueella ei ole kuitenkaan Ylivieskan kaupungin yleistä
uimarantaa.
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Muita erityispiirteitä

ei
kyllä
ei tietoa

Pylväsojalla on merkitystä virkistyskalastuksessa: siihen nousee
Kalaojasta tammukkaa ja harjusta, lisäksi tavataan mm. haukea ja
ahventa. Pylväsojasta nousee lähialtaillekin kaloja, kuten ahvenia ja
särkiä. Lisäksi mm. osa-alueelta 4 on saatu kalastuskilpailussa
taimen.
Pylväsojan alueella esiintyy saukkoja (lähde: Vasamannevan
turvetuotantoalueen ympäristölupa)

Muu suunnittelualueeseen liittyvä
tietolähde

Suunnittelualuetta koskeva tieto

Anttila, S. ja Timonen, S. 2009.
Maatalousalueiden
monivaikutteisten kosteikkojen ja
luonnon monimuotoisuuden
yleissuunnitelma, Kalajokilaakso:
Ylivieska, Nivala ja Haapajärvi.
Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskuksen raportteja
2/2009.
Hautala, A. 2015: Pylväsojan
alaosan kunnostussuunnitelma

Pylväsoja ja Laukkupalon kosteikon mainittu sivuilla 22–23.
Mainintoja Pylväsojan kuormituksesta, kosteikkoalueen
virkistyskäytöstä ja luonnon monimuotoisuudesta.
Todettu, että alue ei täytä sen ajankohdan monivaikutteisen
kosteikon tukiehtoja. V. 2014-2020 tukiehtojen mukaan esim.
valuma-alueella olevan pellon pinta-ala pitää olla vähintään 10 %
valuma-alueesta ja kosteikon pinta-ala vähintään 0,5 % valumaalueesta.

P-Suomen ympäristölupavirasto
2008: Vasamannevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ylivieska.
Ympäristölupapäätös nro 122/08/2
Maalaji

Kalataloudellinen virtaveden kunnostussuunnitelma Pylväsojan
alaosalle. Tavoitteena on parantaa etenkin taimenen ja harjuksen
elinympäristöä ja huomioida myös raputalous ja
maisemanäkökohdat.
Lähtökohtana on 1,5 km pitkä suunnittelualue, johon on tavoitteena
perustaa poikaskivikoita ja kutusoraikkoja sekä rakentaa suisteita ja
tuoda lohkareita.
Vasamannevan turvetuotantoalueen toiminnasta aiheutuva
kuormitus Pylväsojaan ja Pylväsojan kuormituksen tila

Kosteikkoalueen maaperätiedot ovat:
• Pintamaalaji: HMr = hienoainesmoreeni
• Muodostuma: Hkm = jäätikköjokimuodostuma, hiekkavaltainen
Lähde: Geologian tutkimuslaitoksen Maaperä –karttapalvelu
30.12.2016
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4 TOPOGRAFIA JA VALUMA-ALUE
Topografian määritys

Lisätiedot

Suunnittelualueen korkeustaso

tasolaserilla
GPS-mittauksella
laserkeilausaineisto

Suunnittelualueen korkeus vaihtelee
välillä n. 72,5–75,5 mmpy +N2000 korkeusjärjestelmässä.

Kuva 5 Isoluiskan valuma-alueen laajuus
Isoluiskan valuma-alueen laajuus on noin 19,48 km2 Suomen ympäristökeskuksen VALUE- rajaustyökalun
määrittämänä. Työkalu ei huomioi riittävästi ojituksen vaikutuksia. Valuma-alue on liian laaja lounaisosassa
Pikkuluiskan alueella (Pikkuluiskalla oma valuma-alue!), luoteiskulmassa Hautamaan-Liiankankaan alueella,
koilliskulmassa Jyrkätkallion alueella ja itäreunalla Laitakankaan-Rauhamaan kohdalla (lähellä
Rauhalantietä). Todellisuudessa Isoluiskan valuma-alue on n. 17 km2.
Isoluiskan valuma-alueen vesien ohjaus Laukkupalon kosteikkoalueen kautta:
Veden ohjaus
osa-alueille

1
2–5

Valuma-alueen ala/
valuma-alueen
peltojen ala

n. 1 700 ha/
n. 210 ha
n. 1 700 ha/
n. 210 ha

Peltojen osuus valumaalueesta(ei-tuotannollisessa
investointituessa oltava
vähintään 10 %)

n. 1 700 ha/
n. 210 ha

Kosteikon pinta-alan suhde
valuma-alueen pinta-alaan
(ei-tuotannollisessa investointituessa oltava vähintään 0,5 %)

n. 12,4 %

1,90 ha

0,11 %

n. 12,4 %

5,9 ha

0,34 %

0,6 ha

0,04

6,5 ha

0,38

9–10
Yhteensä 2–5
+ 9–10

Kosteikon
pinta-ala

n. 12,4 %

Yhteenveto taulukosta: osa-alue 1 tai osa-alueet 2–5 eivät täytä ei-tuot. inv. tuen ehtoa, jossa kosteikon
pinta-alan pitäisi olla vähintään 0,5 % valuma-alueen pinta-alasta. Jotta ehto täyttyisi, Isoluiskan vesi pitäisi
ohjata ensin 2–5, josta edelleen osa-alueille 9–10 ja sitten Pylväsojaan. Lisäksi osa-alueilla 9–10 pitäisi
tehdä lisäkaivuuta n. 2 ha, jotta 0,5 % vaatimustaso täyttyisi. Tällöin koko kosteikon pinta-ala olisi 8,5 ha.
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Vaihtoehto 1, punaiset nuolet: Isoluiskan vesien
ohjaus vain osa-alueen 1 kautta
Isoluiskan vedet olisi mahdollista ohjata
kiertämään osa-alueen 1 kautta uudella ojalla.
Oja on merkitty punaisella viivalla oikealla
olevaan kuvaan. Lähtöpaikan kohdalla Isoluiskan
veden pinta oli 5.11.2016 n. 30 cm korkeammalla
kuin kosteikon vesipinta (ojan pohja samalla
tasolla kuin kosteikon vesipinta). Isoluiskaan
pitäisi myös rakentaa tälle kohdin pato. Vedet
voisi ohjata takaisin Isoluiskaan 100 m
etelämpää, jossa on tällä hetkellä läpimitaltaan n.
300 mm:n rumpuputki kosteikolta itäpuolella
olevaan Isoluiskaan.
Vaihtoehto 2, tumman siniset nuolet: Isoluiskan
vesien ohjaus osa-alueiden 2-5 kautta
Isoluiskan vedet voitaisiin ohjata useiden osaalueiden kautta Pylväsojaan. Tämä edellyttäisi
useiden maakannasten kaivuuta ja isojen
rumpuputkien asentamista. Osa-alueiden pintaala on hieman liian pieni suhteessa arvioituun
valuma-alueeseen, mikäli tavoitteena olisi hakea
ei-tuotannollista investointitukea.
Vaihtoehto 3, vesien ohjaus osa-alueiden 2–5
+ 9–10 kautta. Tämä on esitetty kuvassa 25
sivulla 32.

Kuva 6 Pylväsojan valuma-alueen laajuus kosteikkoalueen eteläisen osan kohdalla
Pylväsojan valuma-alue kosteikon kohdalla on 105,9 km2 Suomen ympäristökeskuksen VALUE-valumaalueen rajaustyökalun määrittämänä.
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TOIMENPITEIDEN SELOSTUKSET

OSA-ALUE 1

1

Kuva 7 Osa-alueen 1 laserkeilauskuva ja kiinteistörajat
Korkeuskäyrät ovat 50 cm:n välein.
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• 74,3

• peltotie
74,4

• 74,1
Osa-alue 1, kuvauspaikka a. Osa-alueen kaikki reunat ovat jyrkkiä lukuun
ottamatta eteläreunaa, jossa tie tulee lähelle vesialuetta. Osa-alueen
reunat ovat tiheän lehtipuuston peitossa peltojen reunasta vesirajaan asti.
Vesi on kirkasta ja allas on hyvin syvä, paikoin jopa 10 metriä!.
Länsireunalta lähtee Rauhalantieltä peltotie Isoluiskan länsireunalla kohti
pohjoisen peltoalueita.

1
• peltotie
74,2

• 73,5
• vesi n. 73,0–73,5

Osa-alue 1 sijaitsee Rauhalantien vieressä, joten alueelle on helppo tulla
ja autolla voi ajaa viereen. Autolla pääsee eteläreunalle kahta pistotietä
lähelle. Läntinen pistotie tulee lähelle vettä ja sen ympäristö on
loivapiirteinen.

•a

Vesipinta on valokuvassa alempi kuin laserkeilausaineiston mukainen
tieto. Valokuvassa vesipinta on n. 2 m alempana kuin pohjoispuolella
oleva peltoalue (laserkeilausaineistossa korkeusero vain n. 1 m).
Korkeustasoja on merkitty valkoisilla numeroilla, jossa edessä oleva piste
osoittaa kohtaa, josta tieto on haettu laserkeilausaineistossa.

• 73,7

• 75,4

• 74,0

• 73,8

• 74,8

Kuva 8 Osa-alueen 1 väärävärikuva ja valokuva
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OSA-ALUEET 2 JA 3

2

3

Kuva 9 Osa-alueiden 2 ja 3 laserkeilauskuva ja kiinteistörajat
Korkeuskäyrät ovat 50 cm:n välein.
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• 74,0
• 75,1

2

•a

• 73,9

•b

Ylhäällä osa-alue 2, kuvauspaikka a. Osa-alueen veden syvyys on suurimmillaan n. 10
metriä! Tältä alueelta on viimeksi kaivettu maata, jonka vuoksi se näkyy myös ilmakuvassa
sameampana vetenä. Kasvillisuutta ei ole ehtinyt levittäytyä vesialueelle.
Osa-alueen reunat ovat avoimia. Kun osa-alueelta kaivettiin maata, se pumpattiin
traktoripumpulla tyhjäksi ennen maankaivuuta.

• 75,0

•c

• vesi n. 72,2–72,5

3

Länsireunalla on Laukkupalon metsätie. Kosteikon länsireunaan on tuotu viime aikoina
ylimäämämaita, jotka ovat osittain vyöryneet veteen.

• 74,0

•d

• 74,5

• 74,1

•d

• 73,5
• 73,5

Kuva 10 Osa-alueiden 2 ja 3 väärävärikuva ja osa-alueen 2 valokuva
Ylhäällä kuvauspaikka a, kuvattu pohjoiseen-itään (ensin mainittu ilmansuunta on kuvan vasen reuna, kuvaussuunta myötäpäivään)
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Kuva 11 Osa-alueen 2 eteläosan valokuva
Kuvattu pohjoiseen-itään. Osa-alueiden 2 ja 3 välissä oleva maakannas on rakennettu jälkikäteen.

Kuva 12 Osa-alueen 3 pohjoisosan valokuva
Kuvattu pohjoiseen-etelään. Vesialue on kasviton, paikoin useita metrejä syvä.
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Kuva 13 Osa-alueen 3 eteläosan valokuvia
Kuvattu pohjoiseen-etelään. Vesialue on kasviton, paikoin useita metrejä syvä. Reunat ovat pääosin avoimia ja n. 2 metriä korkeammalla kuin vesialue. Eteläreunan länsipäässä on
rumpuputki osa-alueelle 4.
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OSA-ALUEET 4 JA 5

4

5

Kuva 14 Osa-alueiden 4 ja 5 laserkeilauskuva ja kiinteistörajat
Korkeuskäyrät ovat 50 cm:n välein.
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•b

•a

• vesi n. 72,2–72,5

• 74,1

• 74,7

4
• tie: 72,7

tien alueella kalliopaljastumia

• 74,1

•c

•d

• 73,3-73,7

• 73,7

• 74,0

5
• 73,7

• vesi n. 72,2–72,5
Kuva a on kuvattu osa-alueen 4 pohjoisrannalta pohjoiseen.
Kuvassa näkyy osa-alueelta 3 vettä tuova rumpuputki, jonka
läpimitta on n. 300 mm.
Osa-alueilla 4-5 vesi on ollut rautapitoista, jonka havaitsee jo
veden väristä. Tilanne pahenee aika ajoin, kun vedenpinnan
korkeus vaihtelee.

• 73,8

•e
• silta 73,4
Kuva 15 Osa-alueiden 4 ja 5 väärävärikuva
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Kuva 16 Osa-alueen 4 valokuvia
Kuva b kuvattu itään-länteen, kuva c pohjoiseen-etelään. Matalaan veteen ja rantavyöhykkeeseen on tullut paljon sarakasvillisuutta ja luhtakasvillisuutta, lisäksi
matalia vesialueita ja hyvin loivia rantavyöhykkeitä on enemmän kuin monella muulla osa-alueella. Näiden johdosta se on myös paras vesilintualue. Kuvan c oikeassa
reunassa on matala kannas osa-alueen 5 välissä. Keväällä tulvan aikana Pylväsojan vesi virtaa kuvassa vasemmalle (pohjoiseen) ja veden laskiessa päinvastoin.
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Kuva 17 Osa-alueen 5 valokuvia
Kuva d kuvattu itään-etelään, kuva e luoteeseen-itään. Osa-alue 5 on tyypillinen alueelle: avoin, kasviton ja syvä vesialue rantoihin saakka, rannat ovat melko korkeat,
jyrkät tiheästi puustottuneet. Tässä altaassa on todettu ruosteisuutta vedessä. Pohjoistuulen aikana vesi virtaa kohti Pylväsojaa, johon ruosteinen vesi valuu.
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OSA-ALUEET 6, 7 JA 8

6

7
8

Kuva 18 Osa-alueiden 6,7 ja 8 laserkeilauskuva ja kiinteistörajat
Korkeuskäyrät ovat 50 cm:n välein.
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• kannas 73,3

• 73,6

• vesi n. 72,2-72,5

•a

• tie 73,1

6

• 73,5

• b-c
•d

• tie 72,9

•e

7

• tie 74,0

8

• kannas 73,1

•f

• tie 73,4
Kuva a on kuvattu Pylväsojan sillalta itään eli ylävirtaan. Pylväsoja on 3–4 m leveä
vuolas virta, joka ei jäädy kovimmillakaan pakkasilla. Sen rannat ovat
kosteikkoalueen kohdalla puuston peitossa. Keltaiset nuoliviivat osoittavat
avouomien sijaintia osa-alueista 5 ja 6 Pylväsojaan. Normaalin kevättulvan aikana
Pylväsoja tulvii voimakkaasti pohjoisille ja eteläisille osa-alueille. Suurimpien
tulvien aikana vesi on peittänyt jopa Pylväsojan sillan. Kesäajan
rankkasateidenkin seurauksena veden pinta voi nousta 1–1,5 m.
Kuva b kuvattu pengertieltä lounaaseen-luoteeseen. Alueella toimiva
metsästysseura on harventanut puuston. Maanpinta harvennusalueella on paikoin
luhtaa, paikoin kuivaa maata.

• tie 75,6

• vesi n. 72,2-72,5

• tie 75,3

Kuva 19 Osa-alueiden 6,7 ja 8 väärävärikuva
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Rumpuputki pengertiessä

Rumpuputki pengertiessä

Kuva 20 Osa-alueen 6 valokuvia
Kuva c kuvattu pohjoiseen-etelään, kuva d pohjoiseen-itään. Vesialue on avointa ja melko syvää. Rannat ovat tyypilliseen tapaan melko jyrkkiä. Pengertie osa-alue 6
ympärillä on paikoin lähellä vedenpintaa, mutta pääosin vähintään 1 m korkeammalla. Penkereiden reunoilla on lehtipuita ja vesaikkoa, mutta sitä on harvennettu.
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Kuva 21 Osa-alueen 7 valokuva
Kuvattu itään-etelään. Vesialue on avointa ja melko syvää. Rannoilla kasvaa eri-ikäistä lehtipuustoa koko osa-alueen ympärillä. Kun alue aikoinaan kaivettiin, veden
laatu säilyi hyvänä ja vesi oli kirkasta muutaman vuoden ajan. Myöhemmin veden laatu heikentyi ruosteisuuden vuoksi eikä uimapaikkakaan ole ollut enää käytössä.

Kuva 22 Osa-alueen 8 valokuva
Kuvattu luoteeseen-pohjoiseen. Vesialue on avointa ja melko syvää. Itä- ja pohjoisreunan maa-alue on lähellä vedenpintaa, mutta muuten rannat ovat jyrkkiä ja
korkeusero on vähintään 1 m sekä pensaikon peittämiä. Osa-alueiden väliset kannakset ovat leveitä hiekka- ja sorakannaksia, joiden maanotto olisi mahdollista.
25

5 TOIMENPITEET OSA-ALUEITTAIN
OSA-ALUEJAKO

1
2
3
4

9

5
6
10
8

7

Kuva 23 Laukkupalon kosteikkoalueen osa-aluejako peruskartalla
Osa-alueet 1-8. Laukkupalon metsätien länsipuolella olevia kaivualueita ei huomioitu tässä selvityksessä.
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1.2Kalan kasvatus
1.6Vesianalyysi
1.5Veden ohjaus Isoluiskasta kosteikolle?
1.4Katselukumpare

1
2.1Maanläjitysalueen siistiminen

2
2.2Maakannakseen aukko

1.1Puuston

3.2Veden ohjaus Isoluiskasta kosteikolle?

harvennus

3

1.3Rannan kunnostus

4.1Puuston harvennus
4.2Vesilintuympäristö
4.3Hiekan ja soranotto
4.4Katselukumpare
5.1Puuston harvennus

3.1Puuston harvennus

4
5.2Pohjapato +

5

6.1Puuston

kalkkisuodatus

6.2Pohjapato +
kalkkisuodatus

9

harvennus

6.3Pohjapato
6.4Uusi maa-

9.1Puuston harvennus
9.2Kosteikon rakentaminen?

kannas

6.5Laskeutussyvänne

10.1Puuston harvennus
10.2Kosteikon rakentaminen?

7.2Hiekan- ja

6

5.3Kääntymispaikka

soranotto

10

8.2Hiekan- ja soranotto
8.1Puuston harvennus

8

7

7.1Puuston harvennus
7.3Vesianalyysi

Kuva 24 Laukkupalon kosteikkoalueen toimenpide-ehdotuksia kartalla
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Osa-alue ja
toimenpide
Osa-alue 1
1.1 Puuston
harvennus
1.2 Kalan kasvatus

1.3 Rannan
kunnostus
1.4 Katselukumpare
1.5 Veden ohjaus
Isoluiskasta
kosteikolle?
1.6 Vesianalyysi

Tavoite
• Maiseman avoimuuden lisääminen
ja lähimaiseman parantaminen
• Bioenergian talteenotto
• Virkistyskalastusmahdollisuuksien
parantaminen

• Virkistyskäytön edistäminen ja
lähimaiseman parantaminen
• Uimapaikka
• Lintujen tarkkailu ja
kosteikkomaiseman katselu
• Maatalouden vesiensuojelu

Toimenpide
• Puuston harvennus eteläreunalta – Rauhalantien
pohjoispuolelta
• Osa-alueen kalastusmahdollisuuksien
kehittäminen niin, että siellä voidaan harrastaa
lupakalastusta: kiinteistönomistajien suostumus
hankkeeseen, kalan istutus ja lupamyynti
• Kohde sopii mahdollisesti kalastukseen: sijainti
otollinen lähellä autotietä saavutettavuuden ja
kalastuksen valvonnan kannalta, veden laatu
todennäköisesti hyvä, luonnon ravintoa saatavilla
todennäköisesti riittävästi (lähes 2 ha laajuinen ja
vesitilavuutta paljon suhteessa pinta-alaan)
• veden laadun selvitys kalankasvatuksen
edellytysten varmistamiseksi
• Puuston ja pensaikon harvennus, maa-alueiden
tasaaminen ja autoille pysäköintipaikka
• Maakumpareen kasaaminen, jo 2–3 m korkea
kumpare parantaa katselumahdollisuuksia
• Uusi oja Isoluiskasta kosteikolle (ks. tarkemmin
selostus s. 10)

• Vedenlaadun selvitys kalankasvatusedellytysten selvittämiseksi

• Tehdään useita vedenlaatuanalyysejä vuoden
aikana

2.1 Maanläjitysalueen siistiminen

• Lähimaiseman parantaminen

2.2 Maakannakseen
aukko

• Veden kierron parantaminen osaalueiden 2 ja 3 välillä

• Maanläjitysalueelle ei tuoda enää uusia maita ja
nykyinen alue maisemoidaan ja luiskaan kylvetään
heinän tms. siementä maaeroosion
vähentämiseksi veteen
• Kaivetaan aukko maakannakseen tai poistetaan
se kokonaan, kun maanotto on loppunut osaalueelta 2

Osa-alue 2

Osa-alue 3
3.1 Puuston
harvennus
3.2 Veden ohjaus
Isoluiskasta
kosteikolle?

• Maiseman avoimuuden lisääminen
ja lähimaiseman parantaminen
• Bioenergian talteenotto
• Maatalouden vesiensuojelu

• Puuston harvennus länsi- ja eteläreunalta

• Uusi oja Isoluiskasta kosteikolle (ks. tarkemmin
selostus s. 10)
• Edellyttäisi patolaitteiden rakentamista osa-alueen
3 ja Isoluiskan sekä osa-alueen 4 välille

Osa-alue 4
4.1 Puuston
harvennus
4.2 Vesilintuympäristö

• Maiseman avoimuuden lisääminen
ja lähimaiseman parantaminen
• Bioenergian talteenotto
• Vesilintujen ruokailu- ja
lisääntymisalue

4.3 Vesilintuympäristö

• Parannetaan Pylväsojasta tulvivan
veden varastointikapasiteettia ja
siten edistetään vesiensuojelua
• Otetaan samalla talteen
hyödynnettävissä oleva maa-aines

4.4 Katselukumpare

• Lintujen tarkkailu ja
kosteikkomaiseman katselu

• Puuston harvennus länsi- ja eteläreunalta

• Puuston ja pensaikon harvennus vesialueiden
läheltä, telkänpönttöjen ja pesimäputkien
asentaminen, pienpetopyynti
• Kaivetaan hiekka- ja sorakannaksia pois, jolloin
osa-alue yhdistyy osa-alueen 5 kanssa isommaksi
yhtenäiseksi altaaksi. Tällöin tulvavesi pääsee
virtaamaan koko alueelle paremmin pois
Pylväsojasta, veden kierto tehostuu ja takaisin
Pylväsojaan virtaavan veden laatu puhdistuu
suodatuspadon kautta
• Riistapellon perustamistyöt
• Traktorin kulkumahdollisuus lounaiselle
peltoalueelle varmistettava
• Maakumpareen kasaaminen, jo 2–3 m korkea
kumpare parantaa katselumahdollisuuksia
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Osa-alue 5
5.1 Puuston
harvennus
5.2 Pohjapato +
kalkkisuodatus

5.3 Kääntymispaikka

• Maiseman avoimuuden lisääminen
ja lähimaiseman parantaminen
• Bioenergian talteenotto
• Veden ohjaus pohjoisilta osaalueilta Pylväsojaan ja veden
laadun parantaminen

• Autoille kääntymispaikka
Pylväsojan kohdalle

• Puuston harvennus länsi- ja eteläreunalta

• Patolaitteena esim. kiviverhoiltu pohjapato (jossa
mahdollisesti säätelymahdollisuus)
• Veden laadun parantamiseksi esim.
kalkkisuodatus
• Pohjapadon edustalle perustetaan laaja matala
vesialue, johon tulee kasvillisuutta. Kasvillisuusvyöhyke tehostaa vesien puhdistumista, kun
ilmaversoinen kasvillisuus alkaa sitomaan
juuristollaan vedessä olevia ravinteita.
• Levikealueen parantaminen sillan pohjoispuolelle,
kasvillisuuden poisto ja maanpinnan tasaus

Osa-alue 6
6.1 Puuston
harvennus
6.2 Pohjapato +
kalkkisuodatus

6.3 Pohjapato

• Maiseman avoimuuden lisääminen
ja lähimaiseman parantaminen
• Bioenergian talteenotto
• Veden ohjaus eteläisiltä osa-alueilta
Pylväsojaan ja Pylväsojan veden
laadun parantaminen
• Pylväsoja tulvii eteläisille osaalueille vuosittain, jossa
ruostepitoista vettä. Pylväsojan
vedenpinnan laskiessa
ruostepitoinen vesi valuu takaisin
Pylväsojaan heikentäen sen tilaa

• Pylväsojan vesiensuojelun
parantaminen.

• Puuston harvennus länsi-, etelä- ja pohjoisreunalta

• Patolaitteena esim. kiviverhoiltu pohjapato (jossa
mahdollisesti säätelymahdollisuus)
• Veden laadun parantaminen esim. kalkkikivisuodatuksella veden pH-tason nostamiseksi (ks.
esim. ”Konnansuon kuivatusvesien kalkitus” Kaisa
Kettunen Oulun yliopisto 2010)
• Pohjapadon edustalle perustetaan laaja matala
vesialue, johon tulee kasvillisuutta. Kasvillisuusvyöhyke tehostaa vesien puhdistumista, kun
ilmaversoinen kasvillisuus alkaa sitomaan
juuristollaan vedessä olevia ravinteita.
• Ohjataan Pylväsojassa tulvivaa vettä osa-alueille
6-8, joiden laajoihin syvännealueisiin voi
varastoitua Pylväsojan kiintoainesta.
• Patolaitteena esim. kiviverhoiltu pohjapato

Leveä kiviverhoiltu pohjapato, jossa isoja kiviä tukemassa pienempiä kiviä. Pohjapato on kasvittunut parin kesän
aikana ja maisemoitunut hyvin lähiympäristöön. Vapo Oy:n Pudasjärven Isonivansuon kosteikko, kuva J Siekkinen.

Leveä kiviverhoiltu pohjapato, jossa pitkä kiveys lähtöuomassa. Kiuruvesi, kuva J Siekkinen.

29

Kiviverhoiltu pohjapato, jonka harjakorkeuden määrää seinämä. Oivangin kosteikko Kuusamo, kuva J Siekkinen.

Oivangin kosteikko on perustettu
maatalouden ei-tuotannollisella
investointituella. Sinne on rakennettu
veden happipitoisuuden lisäämiseksi
kaksi ns. hapetuspatoa, joita
esittelee niiden kehittäjä prof. Esko
Lakso (Pekka Rasimus mukana
suunnittelussa). Padon hirsirakenteiseen ponttiseinään on liitetty
teräksinen ilmastusharja. Hapetuspadoista on saatu hyviä kokemuksia,
sillä veden happipitoisuus on
noussut esim. talvella jopa 30–50 %
(ks. internetistä Henri Tynin OAMK
opinnäytetyö v. 2013) Kuva J
Siekkinen.
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6.4 Uusi maakannas

• Pylväsojasta tulvivan veden kierron
tehostaminen osa-alueille 6–8

6.4 Laskeutussyvänne

• Pylväsojasta tulvivassa vedessä
olevan kiintoaineen talteenotto

• Rakennetaan nykyisten maakannasten kivennäismaasta ja pintamaista vettä ohjaava maakannas,
jolla vesi ohjautuu osa-alueelta 6 osa-alueille 7 ja
8. Samalla estetään oikovirtaus tulopadosta n. 100
m:n päässä olevaan lähtöpatoon
• Laskeutussyvänne (kartassa valkoinen katkoviiva)
koilliskulmasta läheltä pohjapatoa ja uuden maakannaksen vieressä osa-alueen 7 koillisreunaan.
• Samalla kun nykyisiä osa-alueita erottavat hiekkaa
ja soraa sisältävät maakannakset poistetaan,
saadaan rakennettua pitkä syvännealue, joka
voidaan tarvittaessa tyhjentää telakaivurilla ja
kaivettu aines maisemoida viereiselle penkereelle.

Osa-alue 7
7.1 Puuston
harvennus
7.2 Hiekan- ja
soranotto

7.3 Vesianalyysi

• Maiseman avoimuuden lisääminen
ja lähimaiseman parantaminen
• Bioenergian talteenotto
• Parannetaan Pylväsojasta tulvivan
veden varastointikapasiteettia ja
siten edistetään vesiensuojelua
• Otetaan samalla talteen
hyödynnettävissä oleva maa-aines

• Vedenlaatuselvitys vedenkäsittelymenetelmän selvittämiseksi

• Puuston harvennus länsi-, etelä- ja pohjoisreunalta

• Kaivetaan hiekka- ja sorakannakset pois, jolloin
osa-alueet 6, 7 ja 8 yhdistyvät isommaksi
yhtenäiseksi altaaksi tulvavesi virtaa koko
alueelle paremmin, veden kierto tehostuu ja
takaisin Pylväsojaan virtaavan veden laatu
puhdistuu suodatuspadon kautta
• Alueeseen tutustumista varten kannakset jätetään
kapeiksi ja tehdä kulkusillat niihin, jotka kaivetaan
avoimiksi veden kiertoa varten
• Jätetään maakannaskohtia
veden pinnan yläpuolelle ulottuvia keinosaaria. Saarten reunat
kaltevuuteen 1:2–1:3
vesilinnut pääsevät niille
helposti lepäilemään. Osa saarista voidaan kaivaa
hieman maanpinnan alapuolella
matalia
lietepintaisia saaria. Saarten koko 5–50 m2.
• Tehdään useita vedenlaatuanalyysejä vuoden
aikana

Osa-alue 8
8.1 Puuston
harvennus
8.2 Hiekan- ja
soranotto

• Maiseman avoimuuden lisääminen
ja lähimaiseman parantaminen
• Bioenergian talteenotto
• Parannetaan Pylväsojasta tulvivan
veden varastointikapasiteettia ja
siten edistetään vesiensuojelua
• Otetaan samalla talteen
hyödynnettävissä oleva maa-aines

• Puuston harvennus länsi- ja eteläreunalta

• Vesilintuympäristön kehittäminen
• Maiseman avoimuuden lisääminen
ja lähimaiseman parantaminen
• Bioenergian talteenotto
• Kosteikon perustaminen ja
laajentaminen sekä sen
yhdistäminen osa-alueisiin 2–5

• Puuston harvennus osa-alueen ympäriltä
• Avovesialueen laajentaminen kaivamalla
parantaisi elinympäristön olosuhteita

• Vesilintuympäristön kehittäminen
• Maiseman avoimuuden lisääminen
ja lähimaiseman parantaminen
• Bioenergian talteenotto
• Kosteikon perustaminen ja
laajentaminen sekä sen
yhdistäminen osa-alueisiin 2–5 + 9

• Puuston harvennus länsi- ja eteläreunalta
• Avovesialueen laajentaminen kaivamalla
parantaisi elinympäristön olosuhteita

• Kaivetaan hiekka- ja sorakannaksia pois, jolloin
osa-alue 8 suurenee ja sen vedenvarastoinnin
kapasiteetti paranee.
• Vesi pääsee palaamaan takaisin osa-alueelle 6 ja
edelleen sen pohjapadon kautta Pylväsojaan
• Jätetään maakannaskohtia
veden pinnan yläpuolelle ulottuvia keinosaaria. Saarten reunat
kaltevuuteen 1:2–1:3
vesilinnut pääsevät niille
helposti lepäilemään. Osa saarista voidaan kaivaa
hieman maanpinnan alapuolella
matalia
lietepintaisia saaria. Saarten koko 5–50 m2.

Osa-alue 9
9.1 Puuston
harvennus

9.2 Kosteikon
perustaminen

• Kosteikkopinta-alan lisääminen kaivamalla
nykyisestä n. 0,3 ha:sta n. 1,3–1,5 ha:iin
• Yhteys länsipuolen alueeseen Laukkupalon tien ali
menevällä isolla rumpuputkella

Osa-alue 10
10.1 Puuston
harvennus

10.2 Kosteikon
perustaminen

• Kosteikkopinta-alan lisääminen kaivamalla
nykyisestä n. 0,3 ha:sta n. 1,3–1,5 ha:iin
• Vedenvirtausuoman kaivu osa-alueeseen 9 ja
lähtöuoma Pylväsojaan.
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1
2
3.2Veden ohjaus Isoluiskasta kosteikolle?
Pohjapato Isoluiskaan, jolla vedet
ohjataan Laukkupalon metsätien
ali asennettavaan isoon
rumpuputkeen
Rumpuputki

3

Rumpuputki

4

Jos pellolle tarvitaan ajoyhteys,
kannakseen rumpuputket,
muutoin kaivetaan auki

5
9.1Puuston harvennus

9

Osa-alue 5 eteläreunan
penkereen korotus, jotta
vesi ei valu suoraan
Pylväsosaan

9.2Kosteikon rakentaminen?

7.2Hiekan- ja

Kuvaan rajattu alue n. 1,2 ha

soranotto

6

10.1Puuston harvennus

10
10.2Kosteikon rakentaminen?
Kuvaan rajattu alue n. 1,3 ha

8
Kiviverhoiltu pohjakynnys + kalkkipato

7

Kuva 25. Vedenohjauksen vaihtoehto ei-tuotannollista investointitukihakemusta varten.
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6 KOSTEIKKOALTAAN MITOITUS
Kosteikkoaltaan mitoitus

Taulukko 1 Kosteikkoaltaan mitoitus, jos Isoluiskan vedet ohjataan osa-alueille 2–5
Isoluiskan valuma-alueen laajuudeksi on oletettu 15 km2 (ks. s. 10). Lisäksi oletuksena on, että Isoluiskan
vedet ohjataan osa-alueille 2–5 ja ne purkautuvat kiverhoillun pohjapadon kautta Pylväsojaan. Alemmassa
taulukossa on pohjapadon mitoitus, jossa padon aukon leveys on 5 m. Kerran 20. vuodessa tapahtuvan
tulvan aikana painekorkeus eli vedenpinnan nousu kosteikolla on 70 cm. Laskennassa on käytetty insinööri
Jouko Hämäläisen Allasmitoitus-ohjelmaa.
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Taulukko 2 Pylväsojan virtaama Laukkupalon kosteikkoalueen kohdalla
Pylväsojan valuma-alueen laajuudeksi Laukkupalon kosteikkoalueen kohdalla on oletettu SYKEn VALUMAtyökalun antamaa tietoa 105,9 km2 (ks. s. 10). Laskennassa on käytetty insinööri Jouko Hämäläisen
Allasmitoitus-ohjelmaa.

Taulukko 3 Pylväsojan virtaama Laukkupalon kosteikkoalueen kohdalla
Osa-alueiden 6–8 muodostaman ”altaan” ominaisuustiedot, jos niitä nykyisin erottavat maakannakset
poistettaisiin. Laskennassa on käytetty insinööri Jouko Hämäläisen Allasmitoitus-ohjelmaa.

Taulukko 4 Soran ja hiekan kertymä osa-alueilta 6–8, jos osa-alueita erottavat penkereet poistetaan

3
1

2
4
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7 KOSTEIKKORAKENTAMISEN KUSTANNUSARVIOITA
Taulukko 5 Osa-alueiden 2–5 + 9-10 kosteikkoalueen perustamisen kustannukset
Oletuksena on, että kosteikkoalueen koko on 8,5 ha (ks. s. 10). Ei-tuotannollisessa investointituessa
hyväksyttävät kustannukset kosteikkohehtaaria kohti ovat 11 669 €.

Kosteikkohankkeen pinta-ala (ha) = 8,50
€/
YHTEENSÄ
Yksikkö Määrä yksikkö (alv 0 %)
KONETYÖT
Puuston hakkuu konetyönä: puuston hakkuu bioenergiaksi, hakkuu + ajo
Laukkupalon metsätien varteen
Telakaivurityöt: maa-aineksen kaivuu, rumpuputkien asentaminen,
kiviverhoillun pohjapadon rakentaminen, reunapenkereiden maisemointi,
keinosaarten rakentaminen ja kaivumassojen lastaus traktoreihin.
Traktorityöt: kaivettujen massojen siirto ja muut traktorityöt

tuntia

150

70

10 500 €

tuntia

400

70

28 000 €

tuntia

350

70

24 500 €
63 000 €

Yhteensä konetyöt

IHMISTYÖ
Patolaitteiden rakentaminen ja asentaminen sekä muut rakennustyöt

Yksikkö Määrä
tuntia
150

€/tunti
19

Yhteensä
MATERIAALIT
Rumpuputket Isoluiskasta osa-alueelle 3 ja osa-alueelta 5 osa-alueelle 9:
läpimitaltaan 3 m siltaputki, pituus 12 m
Rumpuputket osa-alueen 3 ja 4 väliseen penkereeseen. Asennetaan 5
kohtaan läpimitaltaan 670/600 mm, pituus 2 x 6 m rumpuputkea SN8 vähintään
2 % kallistukseen. Yhden putken läpäisykyky tällöin 1 000 l/s. Tarvitaan
yhteensä 10 putkea, a' 1 000 €/kpl
Osa-alueen 10 eteläreunaan (Pylväsojan pohjoispenkereeseen) pohjapadon
kiviverhoilun kivet (pituus 15 m, leveys 10 m, kerrospaksuus 0,6 m) = 80 m3 =
140 tn
Maanrakennuskangasta pohjapatoon kivien alle ja rumpuputkien etuluiskaan,
yht. 5 x 100 m, käyttöluokka N2

Yksikkö Määrä

YHTEENSÄ
(alv 0 %)
2 850 €
2 850 €

€/yksikk YHTEENSÄ
ö
(alv 0 %)

kpl

2

10 000

20 000 €

kpl

10

1000

10 000 €

tn

190

15

2 850 €

m

100

4

400 €

Yhteensä

33 250 €

1 KONETYÖT

63 000 €

2. IHMISTYÖ

2 850 €

3. MATERIAALIT

33 250 €

KAIKKI KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

99 100 €

Ei-tuotannollisen investointikorvauksen enimmäismäärä
Laukkupalon osa-alueiden 2-5 kosteikkoalueelle
Kosteikon pinta-ala
Ei-tuotannollisen investointikorvauksen enimmäismäärä €/ha

99 187 €
8,5
11 669 €
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LIITE 1 MAATALOUDEN EI-TUOTANNOLLINEN INVESTOINTITUKI
KOSTEIKKOJEN PERUSTAMISEEN
Katso korvaustasot alla olevan esitteen 2. sivulta punaisilla kehyksillä rajatut kohteet! Siellä on myös
perinnebiotooppikohteiden hoitoon liittyvät korvaustasot: voisiko myös näytä löytyä hankealueeltanne?
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Kosteikkohakemukset pisteytetään alueellisessa ELY-keskuksessa oheisen pistejärjestelmän mukaisesti ja
eniten pisteitä saaneet rahoitetaan. Huom! Jokaisesta neljästä kategoriasta täytyy saada vähintään 1 piste,
jotta kosteikkohakemus etenee hakuprosessissa eteenpäin.
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Kosteikon hoitosopimus 5-v ajaksi antaa tukea hoitoon
Merkittävää on myös se, että jos kosteikko voidaan perustaa ei-tuotannollisella investointituella, se voi saada
5-vuotisen sopimuksen kosteikon hoitoon. Hoitosopimuksen avulla kosteikolle voi saada hoitotukea
kosteikon kunnossa pitämiseksi 450 €/ kosteikkohehtaaria kohti vuodessa 5 vuoden ajan! Esimerkiksi 0,5
ha:n kosteikko saisi 225 €/vuodessa 5 vuoden ajan.
Hoitosopimuksen hakua varten pitää tehdä hoitosuunnitelma ELY-keskukseen ja hakea tukiraha vuosittain. Jos
kosteikko saa eti-tukea kosteikon perustamiseen se saa käytännössä myös 5-v hoitosopimuksen. Hoitorahaa
voidaan käyttää esim. talkootyöhön (esim. penkereiden niittoon-raivaamiseen ja kosteikon rakenteiden
tarkastuskäynteihin), aika ajoin tehtävään konetyöhön (esim. avovesialueen lisäämiseen, laskeutusaltaan
tyhjentämiseen)
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LIITE 2 LUONNONHOITOHANKKEITA PYLVÄSOJAN VALUMA-ALUEELLE
Pylväsojan valuma-alueella on paljon ojitettuja metsätalousalueita. Näiden vesiensuojeluun sopii hyvin metsätalouden
Kemera-luonnonhoitohankkeen mukainen rahoitus. Hakumenettely on kuvattu Suomen metsäkeskuksen nettisivuilla:

Kärsämäen Karhukorven kosteikko on tehty luonnonhoitohankkeena. Kuva Juha Siekkinen.

Kärsämäen Mustapuron kosteikko on tehty luonnonhoitohankkeena. Kuva Juha Siekkinen.
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SUOMEN METSÄKESKUKSESTA SAATUJA TIETOJA KEMERA-LUONNONHOITOHANKKEESTA. TIEDOT ON
KIRJANNUT JUHA SIEKKINEN, KOSTEIKKOMAAILMA V. 2016
Miten suunnitellun luonnonhoitohankkeen kanssa menetellään?
1. Mikäli aikoo hakea Kemera-tukea luonnonhoitokohteelle, se voidaan tehdä vain Hankehakumenettelyn kautta
(ks. http://www.metsakeskus.fi/hankehakumenettely)
2. Kiinteistönomistaja tai hänen suostumuksella joku muukin voi lähettää ehdotuksen luonnonhoitohankkeeksi
sopivasta kohteesta Suomen metsäkeskukseen oman alueensa luonnonhoidonneuvojalle. Ehdotus voidaan
toimittaa esim. sähköpostilla karttaliitteineen tai soittamalla.
3. Metsäkeskuksen luonnonhoidon asiantuntija tekee kohteesta alustavan suunnitelman valtion tuen avulla.
4. Tämä alustava suunnitelma laitetaan metsäkeskuksen hankehakumenettelyyn (avoimeen toimijahakuun eli
kilpailutukseen).
5. Lähtökohtana on, että valittu toimija olisi kokonaisurakoitsija. Valittu toimija tekee tarkemman suunnitelman,
ottaa vastuun toteutuksesta ja huolehtii esim. konetöiden ja materiaalien laskuista. Voi käyttää muita apuna
alihankkijoina. Myös kiinteistönomistaja voi olla aliurakoitsija. Toimija arvioi millä hinnalla hankkeen voi tehdä.
6. Toimijan pitää olla alv-velvolliseksi ilmoittautunut yrittäjä. Toimijan pitää myös osoittaa, että sillä on riittävästi
ammattitaitoa. Hankehaku on siis rajattu ammattimaisille toimijoille. Esim. joissakin tapauksissa kaivuriyrittäjä
on ollut toimijana
7. Töitä ei saa aloittaa ennen kuin suunnitelma on hyväksytty. Esim. ei ole sallittua se, että kiinteistönomistaja
omalla rahoituksella teettää suunnitelman ja aloittaa rakennustyöt ja loppuosan kustannuksiin käyttäisi sitten
Kemera-tukea.
8. Konetyö- ja materiaalilaskut: tukea voidaan maksaa työn edistyessä. Etukäteismaksua ei voi tehdä.
Laskutusvälit ovat esim. tiehankkeissa olleet joitakin kertoja vuodessa, ei kuitenkaan joka viikko. Laskutuserät
voisivat olla noin kuukauden tai kahden kuukauden välein. Ei ole tarkoitus, että toimija joutuu
laskutusongelmiin, mutta joka tapauksessa tavoite on hieman isommat laskutuserät.
9. Kun työt on raportoitu päättyneeksi, tehdään loppulaskutus.
Milloin hankehaku käynnistyy?
• V. 2016 luonnonhoitohankevaroja on supistettu voimakkaasti. Vuonna 2017 käynnistetään 2–3 hankehakua.
• Seuraava hankehaku käynnistynee keväällä 2017
Miten suunnittelu ja toteutus voidaan tehdä
• Toimija, joka voittaa hankehaun, voi hakea jo alkuvaiheessa osan suunnitteluun varatusta rahasta.
• Hankehakumenettely voi tietyissä tapauksissa olla haasteellinen toimijalle. Esim. iso hanke, jossa useita
kosteikkoja > toimijalle vaikea tehdä kilpailutus. Tarjoaja voi ottaa alihankintana koneurakoitsijan.
Suunnittelijan pitäisi suurin piirtein tietää kustannukset ja sopia ainakin alustavasti työt.
Tehdäänkö hankehaun kohteesta tarkka toimenpidesuunnitelma jo hankehakuvaiheessa vai vasta sen jälkeen, kun
toimija on valittu hankepäätöksessä ja toimija teettää sitten tarkemman suunnitelman?
• Jos kiinteistön omistajalla on mielessä Kemera-luonnonhoitokosteikko, riittää että lähettää vaikka yhden sivun
kartan kohteesta ja sen mahdollisesta sijainnista sekä lyhyen kuvauksen miten sen voisi toteuttaa. Tässä
vaiheessa ei tarvitse siis olla toimenpidesuunnitelmaa!
• Jos hanke etenee metsäkeskuksen Kemera-hankeprosessissa, toimenpidesuunnitelmaa tarvitaan vasta siinä
vaiheessa jos hanke tulee avoimeen kilpailutukseen. Mitä tarkemman toimenpidesuunnitelman pystyy
hankehakuvaiheessa esittämään kilpailutusvaiheessa, sen parempi. Tämän työn tekevät kuitenkin toimijaksi
kiinnostuneet tahot ja he tekevät sen omalla kustannuksella ja samalla omalla riskillä.
• Hankehakuvaiheessa toimijan on pystyttävä esittämään työn kustannukset, joten käytännössä toimijoiden on
tehtävä melko tarkka suunnitelma tai tehtävä tarjous omalla kustannus riskillä.
• Tarkka toimenpidesuunnitelma, jossa on esitettävä mm. tarvittavat rakennepiirrokset ja mitoitukset, on
esitettävä viimeistään ennen hankkeen hyväksymistä.
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LIITE 3 LAUKKUPALON KIINTEISTÖT JA NIIDEN OMISTAJAT
RAUHALANTIEN POHJOISPUOLI: OSA-ALUE 1:N LÄHIALUEET

PYLVÄSOJAN POHJOISPUOLI - RAUHALANTIE: OSA-ALUEIDEN 2-5 LÄHIALUEET
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PYLVÄSOJAN ETELÄPUOLI: OSA-ALUEIDEN 6-8 LÄHIALUEET
JA LAUKKUPALON METSÄTIEN LÄNSIPUOLI: OSA-ALUEET 9-10
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LIITE 4 LAUKKUPALON KOILLISPUOLEN VESIEN OHJAUS KOSTEIKOLLE

Laukkupalon koillispuolen valuma-alueen vesiä voidaan ohjata osa-alueille 2-5.
Veden ohjaus
osa-alueille

2–5

Valuma-alueen ala/
valuma-alueen
peltojen ala

60 ha/
25 ha

Peltojen osuus valumaalueesta(ei-tuotannollisessa

Kosteikon
pinta-ala

investointituessa oltava
vähintään 10 %)

38 %

Kosteikon pinta-alan suhde
valuma-alueen pinta-alaan
(ei-tuotannollisessa investointituessa oltava vähintään 0,5 %)

5,9 ha

9,8 %

YHTEENVETO:
• Osa-alueille 2-5 voidaan ohjata vettä 60 ha:n alalta, mikäli valuma-alueella tukitaan muutamia ojien
risteyksiä ja ohjataan vesi ojissa haluttuun suuntaan. Valuma-aluetta olisi todennäköisesti
mahdollista laajentaa vielä hieman lisää, mikäli kiinteistönomistajat suostuvat eräillä alueilla
ojien virtaussuunnan kääntämiseen ja ojaristeysten patoamiseen.
• Eteläosalla pitäisi kaivaa nykyistä ojaa suuremmaksi keltaisen nuolen kohdassa, jotta vesi virtaa sen
itäpuolella olevasta kokoomaojasta kosteikolle (nykyisin virtaa suoraan etelään Pylväsojaan.
• Kohde täyttää helposti ei-tuotannollisen investoinnin kriteerit ja rakentamiseen voisi teoriassa
saada maksimissaan 5,9 ha x 11 669 €/kosteikkohehtaari = n. 68 800 €
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Pato kuivatusojaan

Mustalla nuoliviivalla merkitty veden virtaussuunta, mikäli etelään virtaava kuivatusoja padotaan ja vedet
ohjattaisiin länteen kohti kosteikkoa syventämällä ja leventämällä nykyistä ojaa ja todennäköisesti kaivamalla
hieman uutta ojaa.
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