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1. Taustaa 
 

Hankkeessa tarkasteltiin Kinnulan kunnan alueella sijaitsevien järvien valuma-alueen tilaa, valuma-

aluelähtöistä kuormitusta sekä valuma-alueelta tulevan ulkoisen kuormituksen vähentämiseen tähtääviä 

toimenpiteitä. Hankkeessa tehtävä esiselvitys toimii perustietona tulevaisuudessa suunnitteilla oleville 

valuma-aluetason kunnostuksille. Hankealue sijaitsee Kymijoen päävesistöalueen (14) latvoilla. Hankkeessa 

kohdennetaan toimenpiteitä Viitasaaren reitillä (14.4) sijaitseville Kivijärven - Vuosjärven (14.44) sekä Isojoen 

- Jääjoen (14.45) alueille, joista Isojoen-Jääjoen valuma-alue (14.45) on ensisijainen ja tarkemman tarkastelun 

kohde (kuva 1). 

 

 

Kuva 1. Hankealueen osavaluma-alueet ympyröitynä vihreällä (lähde 1: muokannut Tuomo Laitinen). 
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Alueen järvien ja virtavesien vedenlaatu on ajan saatossa heikentynyt merkittävästi, vesikasvillisuus on 

runsastunut, rannat mataloituneet, vesi on tummunut ja kalasto ilmentää rehevää veden tilaa, sen ollessa 

pääosin pientä särkikalaa/ahventa. 

Karttatarkastelun perusteella järviin kohdistuu ulkoista kuormitusta pääasiassa Vehkanevan 

turvetuotantoalueelta, metsätalouskäyttöön voimallisesti ojitetuilta turvemailta sekä alueen vesistöjen 

välittömässä läheisyydessä sijaitsevilta peltoalueilta.   

 

2. Menetelmät 
 

2.1 Kenttätutkimukset 
 

Järviin laskee uomia eri asteisesti ja eri maankäyttömuotojen kuivatustarpeisiin ojitetuilta valuma-alueen 

osilta. Uomista järvialtaisiin laskevan veden laatu ilmentää valuma-aluelähtöistä kuormitusta ja toimii täten 

indikaattorina valuma-alueen kuormittavuudelle. Hankkeen kenttätutkimuksellisessa osiossa otettiin 

kevättulvan jälkeiset vesinäytteet karttatarkastelun perusteella määritellyistä merkittävimmistä uomista 

ennen näiden laskua alueen järviin. Tällöin saadaan käsitys siitä minkä laatuista vettä ja edelleen 

kuormituspainetta kunkin uoman kautta järviin kohdistuu. Saadun tiedon perusteella voidaan uomia 

osavaluma-alueineen priorisoida kuormittavimmista vähiten kuormittaviin ja täten kohdentaa 

kunnostussuunnittelua ja jatkossa kunnostustoimenpiteitä valuma-alueille, joilla tunnistetaan vesistöjen 

tilaa heikentävää kuormituspainetta. 

2.2 Mallinnus 
 

Näytteenoton ja siitä saatavan tiedon lisäksi hankealueen osavaluma-alueille (3.jakovaihe) laadittiin 

kuormitusmallinnus. Mallinnus laadittiin ympäristöhallinnon ylläpitämällä VEMALA-kuormitusmallinnus 

työkalulla (2). Mallinnuksella saadaan tietoa eri maankäyttömuotojen kuormitusosuuksista kullakin 

osavaluma-alueella.  

 

2.3 Valuma-alueiden vesienhallintakohteiden esiselvitys 
 

Hankealueelle valittiin neljä erillistä osavaluma-aluetta, joille laadittiin karttatarkasteluun perustuva valuma-

alueiden kunnostukseen tähtäävä esiselvitys. Suunnitelmassa paikannettiin soveltuvia maastonkohtia ja 

näille sopivia vesienhallinta- ja suojeluratkaisuja, joita voidaan mahdollisuuksien mukaan lähteä 

jatkojalostamaan yhteistyössä maanomistajien kanssa kohti konkreettisia vesiensuojelu- ja   hallintatoimia. 
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3.  Toteutus 
 

3.1 Kenttätutkimukset 
 

Vesinäytteet otettiin keväällä 2022, tarkka päivämäärä oli 10.5.2022. Näytteitä otettiin yhteensä 19 

kappaletta ja ne otettiin kuvan 2 ja taulukon 1 mukaisilta havaintopaikoilta. Havaintopaikat edustavat 

kattavasti eri osavaluma-alueilta valuvia vesiä ja toisaalta myös eri maankäyttömuotojen kuormittavuutta. 

Kivijärveen laskevien uomien havaintopaikat (13-19) edustavat ns. vertailupisteitä, joilta saadun tiedon 

perusteella voidaan verrata Kivijärveen valuma-alueelta 14.44 ja 14.45 valuvien vesien laatua ja 

pitoisuustasoja. Merkittävimmät uomat kattavalla, saman päivän aikaisella näytteenotolla, saadaan laaja-

alainen näkemys koko hankealueesta ja eri valuma-alueiden hetkellisestä kuormittavuudesta. 

Vedenlaatu analysoitiin seuraavien parametrien osalta: 

- pH 

- kiintoaine 

- CODMn 

- väri 

- kokonaistyppi 

- kokonaisfosfori 

 

Kuva 2. Kinnulan lähijärvet-hankkeen vedenlaadun havaintopaikat (lähde 3: muokannut Tuomo Laitinen) 
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Taulukko 1. Kinnulan lähijärvet-hankkeen vedenlaadun havaintopaikat 

 

 

3.2 Mallinnus 
 

Kuormitusmallinnuksessa (VEMALA) mallinnettiin kuuden eri osavaluma-alueen valuma-aluelähtöinen 

kuormitus. Mallinnettavat valuma-alueet ovat: 

• Urpilanjoen alue (14.449) 

• Isojoen alue (14.451) 

• Ylä-Jäpän alue (14.452) 

• Matkusjoen alue (14.453) 

• Jääjoen alue (14.457) 

 

Mallinnuksessa saatiin tietoa eri maankäyttömuotojen osuuksista kokonaiskuormitukseen. Tarkasteltavat 

maankäyttömuodot ovat: 

- Peltoviljely 

- Peltojen luonnonhuuhtouma 

- Metsätalous 

- Metsien luonnonhuuhtouma 

- Haja-asutusalueen jätevedet 

- Pistekuormitus 

- Hulevedet 

 

Piste Sijainti Valuma-alue

Näyte 1. Koirajoki 14.456

Näyte 2. Nielujärvi lähtevä 14.453

Näyte 3. Alajoki 14.454

Näyte 4. Palokinpuro 14.453

Näyte 5. Matkusjoki, laskussa Ylä-Jäppään 14.453

Näyte 6. Miilumäki, pelto-oja 14.452

Näyte 7. Kuukkanen, pelto-oja 14.452

Näyte 8. Rekola, oja laskussa Karkausjärvestä 14.452

Näyte 9. Karkausjärvi, luusua 14.452

Näyte 10. Kytölä, oja laskussa Savijärveen 14.452

Näyte 11. Lehtola, pelto-oja 14.452

Näyte 12. Myllyjoki, puhdistamo yp 14.451

Näyte 13. Myllyjoki, ennen Isojokea 14.451

Näyte 14. Isojoki 14.457

Näyte 15. Hyrkönpuro, laskussa Kinnulanlahteen 14.443

Näyte 16. Urpilanjoki, laskussa Kinnulanlahteen 14.449

Näyte 17. Murtopuro, laskussa Kinnulanlahteen 14.443

Näyte 18. Muholanjoki, laskussa Kinnulanlahteen 14.443

Näyte 19. Hiilinginjoki, laskussa Kinnulanlahteen 14.443
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Mallinnuksessa tarkasteltiin edellä listattujen maankäyttömuotojen kuormitusosuuksia seuraavien 

kuormitusparametrien osalta: 

- Kokonaisfosfori 

- Kokonaistyppi 

- CODMn/TOC (liuennut orgaaninen aines, humus) 

- Kiintoaine 

Mallinnuksesta saatu tieto yhdistettynä näytteenoton tuloksista saatuun tietoon auttaa selvittämään 

merkittävimmät painealueet ja edelleen kohdentamaan jatkotoimenpiteitä oikeille alueille ja maankäytön 

sektoreille. 

 

3.3 Valuma-alueiden vesienhallintakohteiden esiselvitys 
 

Valuma-alueiden vesienhallintakohteista laadittiin alihankintatyönä esiselvitys ja se kattaa työn tilaajan 

kanssa määritellyt neljä osavaluma-aluetta. Tarkasteltavat valuma-alueet ovat: 

• Isojoen alue (14.451) 

• Ylä-Jäpän alue (14.452) 

• Matkusjoen alue (14.453) 

• Jääjoen alue (14.457) 

Työn laati KVVY Tutkimus Oy, jolla on laaja kokemus vastaavista työkokonaisuuksista. Valuma-alueiden 

esiselvitys on raportin liitteenä omana kokonaisuutenaan liitteessä 1. 

 

4. Tulokset 
 

4.1 Vedenlaadun kehitys alueen vesistöissä 
 

Hankealueen vesistöjen tilakehitystä voidaan tarkastella vedenlaadun aikasarjojen avulla. Aikasarjoista 

nähdään pitoisuustasojen muutoksia ajan suhteen. Alueen vesistöjen vedenlaadun kehitystä tarkastellaan 

CODMn, kiintoaineen, kokonaisfosforin, kokonaistypen ja värin ja sameuden suhteen. Vedenlaatuaineisto on 

kerätty ympäristöhallinnon ylläpitämästä Hertta-tietokannasta (4) ja tarkastelua tehdään vesistöihin, joista 

on saatavilla pitkän ajan aineistoja. 

 

4.1.2 Matkusjoen vedenlaatu vuosilta 1981-2021 
 

Matkusjoen vedenlaatua tarkastellaan pisteeltä Matkusjoki 3 (kuva 3). 
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Kuva 3. Matkusjoki 3-pisteen sijainti (lähde 4: Syke, Hertta-tietokanta). 

 

Vedenlaatu Matkusjoessa vesi ilmentää selvästi humusleimaista ja voimakkaan tummaa vettä. Veden 

ravinnepitoisuudet ovat vaihdelleet rehevän ja erittäin rehevän välillä. Vesi on ollut paikoin melko sameaa ja 

siinä on kohtalaisesti kiintoainesta. Matkusjoen veden pitoisuustasoissa on havaittavissa pääsääntöisesti 

pitoisuuksien lievää alenemaa tultaessa nykypäivään (kuva 4). 
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Kuva 4. Matkusjoen vedenlaadun kehitys vuosina 1981-2021. 
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4.1.3 Poikkeusjärven vedenlaatu vuosina 1979-2013 
 

Poikkeusjärven vedenlaatua tarkastellaan pisteeltä Poikkeusjärvi (kuva 5). 

 

Kuva 5. Poikkeusjärven pisteen sijainti (lähde 4: MML, Hertta-tietokanta). 

 

Vedenlaatu Poikkeusjärvessä ilmentää selvästi humuleimaista ja voimakkaan tummaa vettä. Veden 

ravinnepitoisuudet ovat vaihdelleet rehevän ja erittäin rehevän veden välillä. Järven veden sameus on ollut 

kohtalaisen voimakasta ja veden näkösyvyys on verrattain alhainen. Poikkeusjärven veden pitoisuustasoissa 

on havaittavissa melko selvää kasvusuuntausta tultaessa 2010-luvulle ja vastaavasti veden näkösyvyydessä 

on havaittavissa heikentymistä (kuva 6.) 
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Kuva 6. Poikkeusjärven vedenlaadun kehitys vuosina 1979-2013. 

 

4.1.4 Kinnulanlahti 1972-2021 
 

Kinnulanlahden vedenlaatua tarkastellaan pisteeltä Kivijärvi 53 (kuva 7). 

 

 

Kuva 7. Kivijärvi 53 pisteen sijainti (lähde 4: SYKE, Hertta-tietokanta). 
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Vedenlaatu Kinnulanlahdessa ilmentää selvästi humusleimaista ja tummaa vettä. Veden ravinnepitoisuudet 

ovat rehevän veden tasolla, veden sameus on kohtalaisen voimakasta ja näkösyvyys on alhainen. 

Kinnulanlahden veden pitoisuustasoissa on havaittavissa selvää kasvua etenkin humuksen (CODMn), värin ja 

sameuden arvoissa. Ravinnepitoisuudet ovat kuitenkin pysyneet suhteellisen tasaisina. Veden näkösyvyys on 

heikentynyt selvästi (kuva 8). 

 

Kuva 8. Kinnulanlahden vedenlaadun kehitys vuosina 1972-2021. 

 

4.2 Lasku-uomien vesinäytteiden tulokset keväällä 2022 
 

Toukokuussa 2022 (10.5.2022) otettujen näytteiden tulokset ovat esitettynä kuvassa 9 sekä taulukossa 2. 

Kuvassa 9 esiintyvä punainen viiva merkitsee raja-arvoa, jota suurempi pitoisuus merkitsee heikentynyttä 

vedenlaatua (erittäin rehevä, voimakkaan humuspitoinen, kohonnut kiintoainepitoisuus). Veden 

happamuutta kuvastavassa pH kuvassa alle 6,5 lukema kuvastaa hapanta vettä. 

 

CODMn ja veden väri 

Vahva humusleimaisuus on tyypillistä kaikille lasku-uomille. Erityisen tummia ja humuspitoisia vesiä valui 

Matkusjoen alueella (14.453) Palokinpurosta (Näyte 4.) sekä Ylä-Jäpän alueella (14.452) Miilunmäen ojasta 

(Näyte 6.) ja Kytölän ojasta (Näyte 10.). 
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Veden happamuus, pH 

Hankealueen lasku-uomien vedet ovat pääosin myös selvästi happamia ja useita alle pH 5,5 lukemia 

havaittiin. Happaminta vesi oli Matkusjoen alueella (14.453) sekä Urpilanjoen alueella (14.449). 

 

Typpi ja fosfori 

Vesiä rehevöittävien typen ja fosforin suhteen erittäin rehevää vettä valui Ylä-Jäpän alueella (14.452) 

Miilumäen pelto-ojasta (Näyte 6.) sekä Karkausjärvestä (Näyte 9.), Kytölän pelto-ojasta (Näyte 10.) ja 

Lehtolan pelto-ojasta (Näyte 11.). Pelkän typen suhteen korkeita pitoisuuksia mitattiin myös Kuukkasen 

pelto-ojasta (Näyte 7.), Rekolan ojasta (Näyte 8.). Kivijärven alueella (14.443) Hiilinginjoesta (Näyte 19.) 

mitattiin niin ikään erittäin korkea typpipitoisuus.  

 

Kiintoaine 

Kiintoaineen kohonneita pitoisuuksia mitattiin kauttaaltaan hankealueen eri uomissa. Pienimmät pitoisuudet 

havaittiin hankealueen latvaosilla Nielujärveen laskevissa uomissa sekä Matkusjoessa (Näytteet 1,2,3 ja 5). 

Kiintoaineen pitoisuuspiikki pisteellä Kytölä (Näyte 10.) johtunee pisteen valuma-alueen yläosilla 

näytteenoton aikaisista tehdyistä maansiirtotöistä. 
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Kuva 9. Hankealueen järviin laskevien uomien pitoisuudet 10.5.2022. 
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Taulukko 2. Hankealueen järviin laskevien uomien pitoisuudet 10.5.2022. 

 

 

4.3 Mallinnus 
 

Mallinnustarkastelussa edetään Matkusjoen alueelta (14.453) Ylä-Jäpän alueelle (14.452) ja edelleen Isojen 

alueelle (14.451) ja Jääjoen alueelle (14.457). Kinnulanlahden suunnalta mallinnustarkastelun voi tehdä vain 

Urpilanjoen alueelta (14.449), sillä Kivijärven alue (bif.) (14.443) kattaa koko Kivijärven valuma-alueen ja ei 

siten edusta pelkästään Kinnulanlahden aluetta. 

Mallinnuksen termistöä: 

• Peltoviljely: Peltoviljelystä aiheutuva kuormitus. Peltojen kokonaiskuormitus vähennettynä 

luonnonhuuhtouman arvioidulla osuudella. 

• Pellot luonnonhuuhtouma: Arvioitu luonnonhuuhtouman osuus pelloilta tulevasta kuormasta. 

• Metsätalouden toimet: Arvioitu metsätaloustoimien aiheuttama kuormitus, kuten lannoitus, 

hakkuut, kunnostusojitus ja muu toiminta. 

• Metsät luonnonhuuhtouma: Arvioitu luonnonhuuhtouman osuus, ilman ihmistoimintoja. 

• Pistekuormitus: Ilmoitusvelvolliset pistekuormittajat (mm. turvetuotanto, jätevedenpuhdistamot). 

• Haja-asutus: Viemäriverkon ulkopuolella olevat kiinteistöt. 

• Hulevesi: Hulevesistä tuleva kuorma. 

 

4.3.1 Matkusjoen alue (14.453) 
 

Matkusjoen alueella metsät ja tarkemmin metsien luonnonhuuhtouma muodostaa suurimman 

kuormituspaineen kaikkien kuormitusjakeiden suhteen. Seuraavaksi suurin paine muodostuu metsätalouden 

toimista ja kolmantena on peltoviljely. Humuskuorman (CODMn/TOC) suhteen turvemailla tapahtuva 

metsätalous on merkittävä tekijä. Fosforikuormituksen kohdalla on huomioitavaa pistekuormituksen 

suhteellisen iso osuus, joka johtunee nykyisin jo toimintansa lopettaneesta Vehkanevan 

turvetuotantoalueesta (kuva 10). 

Fosfori P  COD(Mn) Kiintoaine pH Typpi N Väriluku

Ottopvm Näytteen nimi µg/l mg/l O2 mg/l µg/l mg/l Pt

10.5.2022 Näyte 1. Koirajoki 10 24 1,5 5 360 130

10.5.2022 Näyte 2. Nielujärvi lähtevä 17 28 2 5,3 550 150

10.5.2022 Näyte 3. Alajoki 17 28 2,5 5,3 590 150

10.5.2022 Näyte 4. Palokinpuro 22 39 4,5 5,1 1100 220

10.5.2022 Näyte 5. Matkusjoki 18 29 1,5 5,3 600 160

10.5.2022 Näyte 6. Miilumäki, oja 120 40 7 5,9 1700 210

10.5.2022 Näyte 7. Kuukkanen, oja 27 32 4 5,5 1500 170

10.5.2022 Näyte 8. Rekola, oja 37 31 4,5 5,8 1200 160

10.5.2022 Näyte 9. Karkausjärvi 75 26 5 6,2 1600 170

10.5.2022 Näyte 10. Kytölä 74 41 66 5,7 2000 220

10.5.2022 Näyte 11. Lehtola, oja 76 22 6,5 6,6 3800 130

10.5.2022 Näyte 12. Myllyjoki 23 26 3 5,7 880 150

10.5.2022 Näyte 13. Myllyjoki, ennen Isojokea 23 26 4,5 5,7 850 150

10.5.2022 Näyte 14. Isojoki 24 34 5 5,2 840 170

10.5.2022 Näyte 15. Hyrkönpuro 17 32 3 5 570 170

10.5.2022 Näyte 16. Urpilanjoki 17 27 4,5 5,1 500 150

10.5.2022 Näyte 17. Murtopuro 20 30 3,9 5,3 660 150

10.5.2022 Näyte 18. Muholanjoki 26 26 3,6 5,7 870 140

10.5.2022 Näyte 19. Hiilinginjoki 37 34 7,4 6,1 1700 170
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Kuva 10. Matkusjoen alueen valuma-aluelähtöisen kuormituksen jakautuminen kuormituslähteittäin ja 

maankäyttösektoreittain (2). 

 

4.3.2 Ylä-Jäpän alue (14.452) 
 

Ylä-Jäpän alueella peltoviljely muodostaa suurimman kuormituspaineen kiintoaineen ja fosforin osalta. 

Metsien luonnonhuuhtouma tuottaa sen sijaan suurimman typpikuorman, peltoviljelyn ollessa toiseksi 

suurin typen lähde. Humuskuorman (CODMn/TOC) suhteen mineraalimailla tapahtuva metsätalous tuottaa 

eniten kuormitetta ja seuraavaksi suurin osuus muodostuu turvemailla tapahtuvasta metsätaloudesta (kuva 

11). 
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Kuva 11. Ylä-Jäpän alueen valuma-aluelähtöisen kuormituksen jakautuminen kuormituslähteittäin ja 

maankäyttösektoreittain (2). 

 

4.3.3 Isojoen alue (14.451) 
 

Isojoen alueella peltoviljely muodostaa suurimman kuormituspaineen kiintoaineen ja fosforin osalta. Typen 

kohdalla merkittävin kuormittaja on pistekuormitus, joka selittyy Myllyjoen varrella sijaitsevalla 

jätevedenpuhdistamolla. Humuskuorman (CODMn/TOC) suhteen turvemailla tapahtuva metsätalous on 

merkittävin tekijä (kuva 12). 
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Kuva 12. Isojoen alueen valuma-aluelähtöisen kuormituksen jakautuminen kuormituslähteittäin ja 

maankäyttösektoreittain (2). 

 

4.3.4 Jääjoen alue (14.457) 
 

Jääjoen alueella metsien luonnonhuuhtouma muodostaa suurimman kuormituspaineen fosforin, typen ja 

kiintoaineen suhteen. Humuskuorman (CODMn/TOC) suhteen turvemailla tapahtuva metsätalous on 

selkeästi merkittävin tekijä (kuva 13). 
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Kuva 13. Jääjoen alueen valuma-aluelähtöisen kuormituksen jakautuminen kuormituslähteittäin ja 

maankäyttösektoreittain (2). 

 

 

4.3.5 Urpilanjoen alue (14.449) 
 

Urpilanjoen alueella metsien luonnonhuuhtouma muodostaa suurimman kuormituspaineen fosforin, typen 

ja kiintoaineen suhteen. Humuskuorman (CODMn/TOC) suhteen turvemailla tapahtuva metsätalous on 

selkeästi merkittävin tekijä (kuva 14). 
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Kuva 14. Urpilanjoen alueen valuma-aluelähtöisen kuormituksen jakautuminen kuormituslähteittäin ja 

maankäyttösektoreittain (2). 

 

4.4 Mallinnuksen ominaiskuormitus 
 

Ominaiskuormitus kuvaa kuormittavan aineen ainemäärää pinta-alan ja ajan suhteen (kg/km²/v). Saadun 

arvon perusteella voidaan vertailla eri kokoisten valuma-alueiden kuormituspotentiaalia riippumatta valuma-

alueen koosta ja tämän perusteella priorisoida alueita. Kuvassa 15. on esitettynä pelto- ja metsäperäisen 

kuormituksen jakautuminen valuma-alueittain. Ominaiskuormitusluvut sisältävät sekä ihmisperäisen 

kuormituksen (viljely, metsätalous) että luonnonhuuhtouman. 

Peltoperäinen kuormitus 

Peltoperäisessä ominaiskuormitustarkastelussa Ylä-Jäpän alue sekä Jääjoen alue erottuivat muista alueista 

etenkin kiintoainekuormituksen suhteen. Ravinne ja humuskuormissa erot olivat vähäisempiä. Matkusjoen 

alue erottui melko selvästi pienemmällä peltoperäisellä ominaiskuormituksellaan. 

Metsäperäinen kuormitus 

Metsäperäisessä ominaiskuormitustarkastelussa Matkusjoen alue, Jääjoen alue sekä Urpilanjoen alue 

erottuivat korkeamman metsäperäisen humuskuorman suhteen. Kiintoainekuormat olivat eri alueilla melko 

samalla tasolla, pois lukien Urpilanjoen, jossa kiintoaineen ominaiskuorma oli selvästi suurempi. Ravinteiden 

ominaiskuormissa eri alueiden väliset erot olivat vähäisempiä ja pienimmät metsäperäiset ominaiskuormat 

ovat Ylä-Jäpän alueella. 
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Kuva 15. Pelto- ja metsäperäisen ominaiskuormituksen määrät hankealueen osavaluma-alueilla (2). 

 

5. Valuma-alueiden vesienhallintakohteiden esiselvitys 
 

Valuma-alueiden esiselvityksessä kohteena olevilta Kinnulan lähijärviin laskevilta 3. jakovaiheen valuma-

alueilta (14.451, 14.452. 14.453 ja 14.457) löydettiin kartoituksissa yhteensä 71 tarkemmin raportissa 

esitettyä (liite 1.) ja mahdollisesti ainakin osaksi patoamalla perustettavissa olevaa vesienhallinnan kohdetta. 

Näistä selkeä enemmistö (50 kpl) oli erilaisia metsäympäristöihin sijoittuvia kosteikkokohteita. Lisäksi 

joukossa oli 9 ainakin osaksi maatalousympäristöön sijoittuvaa kosteikkokohdetta, 4 

vesistökunnostuskohdetta sekä 4 selkeästi avoimille ja vähäpuustoisille soille sijoittuvaa kosteikkoa. 

Raportin kohdekuvauksiin on sisällytetty esimerkinomaisesti myös 4 maatalouden uomakunnostuskohdetta, 

joissa tarkoituksena olisi kiinnittää erityisesti huomiota uomien elinympäristöarvoa ja vesiensuojelun 

tehokkuutta lisääviin rakenneratkaisuihin, kuten tulvatasanteellisiin 2-tasouomiin. Raportissa on esitetty 

ainoastaan vaikuttavia ja toteuttamiskelpoisia toimenpiteitä ja toimenpidekartat on värikoodattu siten, että 

metsäkohteet on esitettynä vihreällä, maatalouskohteet punaisella ja vesistökohteet sinisellä. 
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6. Yhteenveto 
 

Kinnulan lähijärvien valuma-aluetason kunnostustoiminnassa tulee ensisijaisesti kohdentaa toimenpiteitä 

niille alueille ja maankäytön sektoreille, joilta kohdistuu merkittävintä kuormituspainetta alapuolisiin 

vesistöihin. Jatkotoimenpiteiden suunnittelussa ja kohdentamisessa tulee hyödyntää liitteen 1. valuma-

alueselvitystä, jossa on toimenpide-ehdotuksia maa- ja metsätalousalueiden toimille. On kuitenkin 

huomioitava, että liitteen 1. valuma-alueselvitys on karttatarkasteluun perustuva suunnitelma ja lopulliset 

soveltuvuudet tulee tarkastaa kohdekäynneillä. Tarkastelualueella todennäköisesti on myös sellaisia 

vesienhallintaan soveltuvia kohteita, joita ei selvityksessä tunnistettu. 

Maataloussektorilla merkityksellisimpiä toimia saadaan aikaan edistettäessä toimenpiteitä Ylä-Jäpän alueen 

pelto- ja maatalousalueilla. Valuma-alueiden vesienhallintakohteiden esiselvityksen mukaisilla toimenpiteillä 

(peltokosteikko, valtaojan kunnostus, 2-tasouoma) voidaan tehokkaasti hallita valumavesiä, lisätä 

kuormitteiden pidättymistä valuma-alueelle sekä lisätä ympäristön monimuotoisuutta.  

Metsätalouden sektorilla toimenpiteitä tulee edistää ensisijaisesti Matkusjoen ja Jääjoen alueilla. Valuma-

alueiden vesienhallintakohteiden esiselvityksen mukaisilla metsävesien hallintaan tähtäävillä ratkaisuilla 

(ensisijaisesti metsäkosteikot) saavutetaan tarvittavaa valumavesien pidättämistä ja hidastamista sekä veden 

luontaista suodattamista ja ainesten pidättymistä valuma-alueille. Turvemailla toimittaessa 

keinovalikoimaan tulee harkita viime aikoina yleistynyttä puumateriaalin käyttöä metsätalousmaiden 

ojastoissa. Tällöin puhutaan puupohjaisista biopuhdistamoista ja näiden käyttöä voi yhdistää hyvin muun 

muassa metsäkosteikoiden yhteyteen (5). 

Alueiden priorisoinnista ja toimenpiteiden kohdentamisesta huolimatta valuma-alueiden 

vesienhallintakohteiden esiselvitystä tulee tarkastella kokonaisuutena ja lähteä olettamasta, että jokainen 

toteutettu kohde edistää kokonaisuutta ja tavoitteita. Täten mitään yksittäisiä alueita ja kohteita ei tule 

jatkohankkeessa sulkea suoraan toimenpiteiden ulkopuolelle, vaan kokonaisuus tulee ottaa tarkasteluun ja 

käydä järjestelmällisesti jokainen kohde ja sen toteutusmahdollisuus läpi alueen maanomistajan kanssa. 

Kivijärven Kinnulanlahden lähialueelle ja Urpilanjoen alueelle ei tämän esiselvityshankkeen puitteissa tehty 

valuma-aluesuunnittelua, mutta vedenlaatutulosten sekä Urpilanjoen alueen kuormitusmallinnuksen 

perusteella jatkosuunnittelua tulee kohdentaa jatkossa myös näille alueille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

Lähdeluettelo 
 

1) https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4ab572bdb631439d82f

8aa8e0284f663 

2) VEMALA-mallinnus, Suomen ympäristökeskus 

3) https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/ 

4) HERTTA, https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Ymparistotietojarjestelmat  

5) https://www.syke.fi/fi-

FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/PuuValuVesihanke 

 

 

 

 

  

https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4ab572bdb631439d82f8aa8e0284f663
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4ab572bdb631439d82f8aa8e0284f663
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/
https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Ymparistotietojarjestelmat
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/PuuValuVesihanke
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/PuuValuVesihanke


  

 

Kinnulan lähijärvien valuma-alueiden 

vesienhallintakohteita koskeva esiselvitys 

KVVY Tutkimus Oy 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RAPORTTI 

2022 
 



  

KVVY Tutkimus Oy | kvvy.fi 

Kinnulan lähijärvien valuma-alueiden vesienhallintakohteita koskeva esiselvitys 

 

Raportti 28.03.2022 

 

KVVY Tutkimus Oy  

 

Laatinut: 

 

KVVY Tutkimus Oy / Kangasala 

Timo Niemelä, Suunnittelija, MMM 

 

Hyväksynyt: 

 

KVVY Tutkimus Oy / Tampere 

Janne Pulkka, johtaja suunnittelupalvelut 

 

 

Tilaaja: 

 

Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry 

c/o Tuomo Laitinen 

Appiukontie 14 

40530 Jyväskylä 

 

 

mailto:etunimi.sukunimi@kvvy.fi


  

KVVY Tutkimus Oy | kvvy.fi 

SISÄLTÖ 
 

1. JOHDANTO ............................................................................................................................. 1 

2. KARTOITUSMENETELMÄT JA KOHTEIDEN VALINTAKRITEERIT .................................................. 1 

3. SELVITYKSEN TULOKSET ........................................................................................................... 2 

4. VESIENHALLINTARAKENTEIDEN OHJEELLISET KUSTANNUKSET ............................................... 2 

4.1 Matkusjoen valuma-alue (14.453) ................................................................................. 4 

4.1.1. Kohde 1. Kaukainennevan metsäkosteikko ........................................................... 4 

4.1.2. Kohde 2. Salkosaarennevan eteläpuoleinen metsäkosteikko .............................. 4 

4.1.3. Kohde 3. Kotirämeen kaakkoispuoleinen metsäkosteikko ................................... 4 

4.1.4. Kohde 4. Heinänevan metsäkosteikko .................................................................... 5 

4.2 Ylä-Jäpän valuma-alue (14.452) ................................................................................... 5 

4.2.1. Kohde 5. Silkkiperäntien eteläpuoleinen metsäkosteikko ..................................... 5 

4.2.2. Kohde 6. Pyöreälahden rantametsä- ja peltokosteikko ........................................ 5 

4.2.3. Kohde 7. Pitkänlahteen laskevan valtaojauoman kunnostus ............................... 6 

4.2.4. Kohde 8. Auma-ahontien metsäkosteikko ............................................................. 6 

4.2.5. Kohde 9. Sammalniityn ranta- ja peltokosteikko.................................................... 6 

4.2.6. Kohde 10. Pieni-Kuukkasen kunnostus .................................................................... 6 

4.2.7. Kohde 11. Koukoniemen pohjukkaan laskevan valtaojan kunnostus ................. 7 

4.2.8. Kohde 12. Vehkakukkuloiden metsäkosteikko ...................................................... 7 

4.2.9. Kohde 13. Hätälänrämeen metsäkosteikko ............................................................ 7 

4.2.10. Kohde 14. Hevoskankankaan metsäkosteikko ...................................................... 7 

4.2.11. Kohde 15. Hevospuron yläjuoksun metsäkosteikko ............................................... 8 

4.2.12. Kohde 16. Isolammen kunnostus ............................................................................. 8 

4.2.13. Kohde 17. Hevospuron alajuoksun metsä/peltokosteikko .................................... 8 

4.2.14. Kohde 18. Hevosrämeentien pohjoispuolinen kosteikko ....................................... 9 

4.2.15. Kohde 19. Kolisevanpuron metsäkosteikko ............................................................ 9 

4.2.16. Kohde 20. Paloahontien eteläpuoleinen rantametsä/peltokosteikko .................. 9 

4.2.17. Kohde 21. Mustikkalammen kunnostus ................................................................... 9 

4.3 Isojoen valuma-alue (14.451) ...................................................................................... 10 

4.3.1. Kohde 22. Rantosuon alajuoksun metsäkosteikko ............................................... 10 

4.3.2. Kohteet 23. Rantosuon yläjuoksun metsäkosteikot .............................................. 10 

4.4 Jääjoen valuma-alue (14.457) ..................................................................................... 11 

4.4.1. Kohde 24. Luomalansuon metsäkosteikko............................................................ 11 

4.4.2. Kohde 25. Luomalankallion pohjoispuolinen metsäkosteikko ............................ 11 

4.4.3. Kohde 26. Lomposen Palokankaan länsipuolinen metsäkosteikko.................... 11 

4.4.4. Kohde 27. Raiviojoen metsäkosteikko................................................................... 12 

4.4.5. Kohde 28. Isoahon pelto- ja metsäkosteikko ....................................................... 12 

4.4.6. Kohde 29. Raiviontien pohjoispuolinen metsäkosteikko ...................................... 12 

4.4.7. Kohde 30. Mustikkapuron metsäkosteikko ........................................................... 12 

4.4.8. Kohde 31. Pönkäkankaan eteläpuolinen metsäkosteikko .................................. 13 

mailto:etunimi.sukunimi@kvvy.fi


 

KVVY Tutkimus Oy | kvvy.fi 

4.4.9. Kohde 32. Mustikkanevan metsäkosteikko .......................................................... 13 

4.4.10. Kohde 33. Purolan metsäkosteikko ........................................................................ 13 

4.4.11. Kohde 34. Päijänteen kunnostus ............................................................................ 14 

4.4.12. Kohde 35. Pönkäpuron valtaojauoman kunnostus............................................... 14 

4.4.13. Kohde 36. Kurkipuron valtaojauoman kunnostus ................................................. 14 

4.4.14. Kohde 37. Pönkäpuron peltokosteikko.................................................................. 15 

4.4.15. Kohde 38. Kurkinevan itäpuolinen metsäkosteikko ............................................. 15 

4.4.16. Kohde 39. Vipukankaan lounaispuolinen metsäkosteikko ................................. 15 

4.4.17. Kohde 40. Sarvelantien pohjoispuolinen metsäkosteikko ................................... 15 

4.4.18. Kohde 41. Takalonnevan metsäkosteikko ............................................................ 16 

4.4.19. Kohde 42. Vipukankaan koillispuolinen metsäkosteikko .................................... 16 

4.4.20. Kohde 43. Jääkoluntien metsäkosteikko .............................................................. 16 

4.4.21. Kohde 44. Vanhapaikan metsäkosteikko ............................................................. 17 

4.4.22. Kohde 45. Välitalon metsä- ja peltokosteikko ...................................................... 17 

4.4.23. Kohde 46. Takalonnevan pohjoispuolinen metsäkosteikko ................................ 17 

4.4.24. Kohde 47. Tervahaudan metsäkosteikko .............................................................. 17 

4.4.25. Kohde 48. Kylänpään pohjoispuolinen metsä- ja peltokosteikko ...................... 18 

4.4.26. Kohde 49. Leppäsenkankaan eteläpuolinen metsäkosteikko ............................ 18 

4.4.27. Kohde 50. Ryöselinkankaan itäpuolinen metsä- ja peltokosteikko .................... 18 

4.4.28. Kohde 51. Jäänevan metsäkosteikko ................................................................... 18 

4.4.29. Kohde 52. Kettulannevan metsäkosteikko ............................................................ 19 

4.4.30. Kohde 53. Mustansaarennevan metsäkosteikko .................................................. 19 

4.4.31. Kohde 54. Kurunnevan metsäkosteikko ................................................................ 19 

4.4.32. Kohde 55. Ison-Vihtasen kankaan metsäkosteikko ............................................. 19 

4.4.33. Kohde 56. Viirikankaan koillispuolinen metsäkosteikko ...................................... 20 

4.4.34. Kohde 57. Egyptinkankaan itäpuolinen metsäkosteikko .................................... 20 

4.4.35. Kohde 58. Ison-Vihtasen Peränevan suokosteikko .............................................. 20 

4.4.36. Kohde 59. Egyptinnevan metsä- suokosteikko ..................................................... 20 

4.4.37. Kohde 60. Pyykkinevan metsäkosteikko ............................................................... 21 

4.4.38. Kohde 61. Egyptinnevan länsipuolinen metsäkosteikko...................................... 21 

4.4.39. Kohde 62. Vänttäläisenpiston kääntöp. länsipuolinen metsäkosteikko ............. 21 

4.4.40. Kohde 63. Katajatien pohjoispuolinen metsäkosteikko ....................................... 21 

4.4.41. Kohde 64. Nuorasenrämeen pohjoispuolinen metsäkosteikko........................... 22 

4.4.42. Kohde 65. Nuorasenrämeen luoteispuoleinen metsäkosteikko .......................... 22 

4.4.43. Kohde 66. Nuorasen luonaispuolinen metsäkosteikko ........................................ 22 

4.4.44. Kohde 67. Ukonmurronnevan pohjoispuolinen metsäkosteikko ......................... 22 

4.4.45. Kohde 68. Häntäpuron metsäkosteikko ................................................................ 23 

4.4.46. Kohde 69. Kalattomien kaakkoispuolinen suo- ja metsäkosteikko .................... 23 

4.4.47. Kohde 70. Kalattomien koillispuolinen suo- ja metsäkosteikko .......................... 23 

4.4.48. Kohde 71. Häntälammen pohjoispuolinen metsäkosteikko ................................ 24 

5. SUUNNITTELUTOIMISTON YHTEYSTIEDOT ............................................................................... 24 

mailto:etunimi.sukunimi@kvvy.fi


 

KVVY Tutkimus Oy | kvvy.fi 

 

LIITEPIIRUSTUKSET 
 

1. Kartoitetut kohteet maastokartalla, MK 1: 15 000 

2. Aluekartta 1: kartoitetut kohteet maastokartalla, MK 1: 15 000 

3. Aluekartta 2: kartoitetut kohteet maastokartalla, MK 1: 15 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:etunimi.sukunimi@kvvy.fi


 

KVVY Tutkimus Oy | kvvy.fi 

 

 

 

 

 

 
Kinnulan lähijärvien valuma-alueiden 

vesienhallintakohteita koskeva esiselvitys 
 

 

 

 

1. JOHDANTO 
 

Selvitystyön tavoitteena oli kartoittaa Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n toimeksiannosta 

Kinnulan lähijärviin laskevilta 3. jakovaiheen valuma-alueilta (14.451, 14.452. 14.453 ja 14.457) 

vesienhallintaan soveltuvia kohteita. Tarkastelussa keskityttiin kuvaamaan lähinnä 

patoamalla perustettavissa olevia monivaikutteisten kosteikkojen rakentamispaikkoja, 

joiden vaikuttavuus vesiensuojelun tehostamisen sekä luonnon ja elinympäristöjen 

monimuotoisuuden lisäämisen näkökulmasta olisi mahdollisimman korkea.   

 

Raportissa kuvattujen esimerkkikohteiden lisäksi esiselvityshankkeen valuma-alueilta olisi ollut 

löydettävissä vielä enemmänkin kosteikkojen, laskeutusaltaiden ja pohjapatojen 

rakentamiseen soveltuvia kohteita, joiden esittämistä ei niiden odotettavissa olevien 

vähäisemmiksi arvioitujen vaikutusten näkökulmasta pidetty kuitenkaan tässä kohtaa 

tarkoituksenmukaisena.  Tämä ei kuitenkaan tee näistäkään kohteista millään tavalla 

toisarvoisia, sillä lopulta vain toteutuneilla kohteilla on tosiasiallista merkitystä edellä 

kuvattujen ja tärkeiksi koettujen ympäristöhyötyjen saavuttamisen näkökulmasta! 

 

 

 

 

2. KARTOITUSMENETELMÄT JA KOHTEIDEN VALINTAKRITEERIT 
 

Vesienhallintaan soveltuvia kohteita kartoitettiin sekä maastokartta- että 

ilmakuvatarkastelun perusteella. Vedenlaatutietoja tai pistekuormituslähteitä ei huomioitu 

erikseen kohteiden valinnassa. Kartoitettujen kohteiden joukosta tarkempiin 

kohdekuvauksiin valittiin erityisesti sellaisia kohteita, joissa alueen maastonmuotojen 

perusteella arvioitiin olevan parhaat edellytykset patoamiseen perustuvaan vedennostoon. 

Patoamiskohteita on suosittu kaivukohteiden sijaan erityisesti siksi, että patorakentamisen 

kustannukset ovat yleisesti selvästi kaivamalla perustettavien kosteikkojen kustannuksia 

alhaisemmat.  
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Metsäkosteikkojen kartoituksissa ei tehty etukäteispäätelmiä kohteen puustoisuuden tai 

metsänhoidollisen tilan mahdollisista vaikutuksista kohteen toteuttamiskelpoisuuteen. Sen 

sijaan tarkastelusta jätettiin kokonaan pois patoamalla perustettavissa olevat selkeät 

peltomaan kosteikkokohteet, sillä lähtöoletuksena oli, etteivät maanomistajat ole yleisesti 

halukkaita rakentamaan kosteikkoa yksinomaan viljelykäytössä oleville peltomaille. Tässä 

kohtaa on kuitenkin syytä korostaa, että nimenomaan maatalousympäristöjen kosteikot 

olisivat niiden huomattavan elinympäristöarvon johdosta luonnon monimuotoisuuden 

lisäämisessä kaikkein arvokkaimpia ja ensisijaisia kosteikkojen perustamiskohteita.   

 

Raportissa kuvatut vesienhallinnan esimerkkikohteet on esitetty osavaluma-aluekohtaisesti 

etelästä pohjoiseen edeten. Kunkin numeroidun kohteen maantieteellinen sijainti on esitetty 

vastaavalla tavalla raportin liitteenä olevissa kohdekartoissa. Kohdekuvauksissa on 

hyödynnetty soveltuvin osin Suomen metsäkeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen 

valuma-alueen määritystyökalujen tuottamia valuma-aluetietoja, joiden oikeellisuutta ei ole 

kuitenkaan erikseen karttatyönä varmennettu.    

 

Korostettakoon lopuksi, että kaikki raportin kohdekuvaukset ja toimenpide-ehdotukset ovat 

hyvin yleisluontoisia, eivätkä ne perustu maastossa kohteiden soveltuvuutta tarkentaviin 

selvityksiin ja, että kohdenostojen on ajateltu tarjoavan tässä vaiheessa lähinnä 

alkusysäyksen aihepiiriin liittyville jatkokeskusteluille ja maanomistajayhteydenotoille sekä 

tarkemmille kohdekohtaisille jatkoselvityksille.  

 

 

 

 

3. SELVITYKSEN TULOKSET  
 

Toimeksiannon kohteena olevilta Kinnulan lähijärviin laskevilta 3. jakovaiheen valuma-

alueilta (14.451, 14.452. 14.453 ja 14.457) löydettiin kartoituksissa yhteensä 71 tarkemmin 

raportissa esitettyä ja mahdollisesti ainakin osaksi patoamalla perustettavissa olevaa 

vesienhallinnan kohdetta. Näistä selkeä enemmistö (50 kpl) oli erilaisia metsäympäristöihin 

sijoittuvia kosteikkokohteita. Lisäksi joukossa oli 9 ainakin osaksi maatalousympäristöön 

sijoittuvaa kosteikkokohdetta, 4 vesistökunnostuskohdetta sekä 4 selkeästi avoimille ja 

vähäpuustoisille soille sijoittuvaa kosteikkoa.  

 

Raportin kohdekuvauksiin on sisällytetty esimerkinomaisesti myös 4 maatalouden 

uomakunnostuskohdetta, joissa tarkoituksena olisi kiinnittää erityisesti huomiota uomien 

elinympäristöarvoa ja vesiensuojelun tehokkuutta lisääviin rakenneratkaisuihin, kuten 

tulvatasanteellisiin 2-tasouomiin.       

 

 

 

 

4. VESIENHALLINTARAKENTEIDEN OHJEELLISET KUSTANNUKSET 
 

Kaikkien vesienhallintarakenteiden kustannukset riippuvat ensisijaisesti kohteen 

ominaisuuksista, käsiteltävien kaivumaiden määrästä, massojen siirtomatkojen pituuksista 

sekä työhön käytettävissä olevasta kalustosta sekä työtekniikoista.  
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Kosteikkorakennuskohteissa merkittävin kustannuksiin vaikuttava tekijä on kosteikon 

perustamistapa. Puhtaasti patoamalla perustettavissa olevien kosteikkojen kustannukset 

ovat kaikkein alhaisimmat, kun vastaavasti yksinomaan kaivamalla rakennettavissa olevissa 

kosteikoissa kustannuksia nostavat kaivusyvyyden kasvusta johtuvat suuriksi kohoavat 

kaivumassat. Eli toisin sanoen mitä enemmän kohteella on varaa nostaa vedenpintaa 

suhteessa vallitsevan maanpinnan tasoon nähden, sitä pienemmiksi keskimääräinen 

kaivusyvyys ja käsiteltävien massojen määrä kohteella jää, mikä alentaa suorassa suhteessa 

hankkeen kustannuksia.  

 

Toinen merkittävä kosteikon perustamisen kustannuksiin vaikuttava tekijä on läjitysmaiden 

käsittelyyn liittyvät reunaehdot. Voidaanko kosteikon muoto huomioon ottaen merkittävä 

osa sen kaivumaista läjittää kosteikon rantavyöhykkeelle suoraan kaivinkonetyönä, 

edellyttääkö kaivumaiden läjitystyö useampaan kertaan tapahtuvaa samojen 

kaivumaiden käsittelyä vai joudutaanko kaivumaita kenties siirtämään kohteelta 

etäämmälle erillistä maansiirtokalustoa apuna käyttäen? Esimerkiksi maansiirtotyössä 

siirtomatkojen pituus vaikuttaa suorassa suhteessa kustannusten muodostumiseen.  

 

Kosteikon rakentamisen kustannustehokkuuteen vaikuttaa lisäksi ratkaisevasti se, 

käytetäänkö kohteen rakentamisessa työhön parhaiten soveltuvaa kalustoa ja millaisin 

työtekniikoin rakentamista kohteella toteutetaan. Esimerkiksi pitkäpuomisella 

telakaivinkoneella saatetaan saavuttaa sopivassa kohteessa merkittävää 

kustannussäästöä lyhytpuomiseen telakaivinkoneeseen verrattuna, vaikka pitkäpuomisen 

kaivinkoneen työtuntiveloitus onkin selvästi lyhytpuomikonetta korkeampi. Myös oikeiden 

työtekniikoiden käyttö on tärkeää, sillä esimerkiksi kuivakaivuussa työn tehokkuus on 

moninkertainen märkien kaivumaiden käsittelyyn verrattuna.   

 

On myös huomionarvoista, että urakoitsijan työkokemuksella ja vankalla ammattitaidolla 

saattaa olla erittäinkin ratkaiseva merkitys muodostuvien kustannusten kannalta. Lisäksi 

konetöiden yksikköhinnoissa on runsaasti alueellista vaihtelua, mikä saattaa voimistua 

entisestään konetöiden yleisten kustannusten noustessa.  

 

Edellä esitetyn perusteella lienee selvää, ettei vesienhallintarakenteiden kustannuksista ole 

helppo muodostaa edes erilaisille kosteikkotyypeille sopivia ohjeellisia keskikustannuksia, sillä 

kohteiden ominaisuudet ja niiden toteutukseen liittyvät reunaehdot vaihtelevat laajasti. 

Tämän vuoksi alla esitettävissä keskikustannuksissa (€, alv 0 %) on jouduttu antamaan melko 

laaja vaihteluväli: 

 

- puhtaasti patoamalla perustettavissa olevat kosteikot 5 000 – 15 000 €/ha 

 

- kaivamalla perustettavat kosteikot 25 000 – 50 000 €/ha 

 

- Tulvatasanteelliset ns. 2-tasouomat 10 – 25 €/m 
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4.1 Matkusjoen valuma-alue (14.453) 
 

Valuma-alue on muodostunut Ylä-Jäppän eteläpäähän vetensä purkavan Matkusjoen 

lähivaluma-alueen ympärille. Valuma-alueen pohjoisosien suovaltaisella alueella on 

merkittävä turvetuotantokäyttöön otettujen alueiden keskittymä. Matkusjoen 3. 

jakovaiheen metsä- ja suovaltaisen valuma-alueen laajuus on kokonaisuudessaan noin 

39,12 km². 

 

 

 

4.1.1. Kohde 1. Kaukainennevan metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Kaukainennevan kaakkoiskulmalla 

sijaitsevaan ojitettuun metsänotkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi 

arviolta noin 9,0 hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 3 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 256−401−104−0, 

256−401−55−1 ja 256−401−6−110).  

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 2,28 km².  

 

 

 

4.1.2. Kohde 2. Salkosaarennevan eteläpuoleinen metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Salkosaarennevan eteläpuolella 

sijaitsevaan ojitettuun metsänotkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi 

arviolta noin 8,0 hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 3 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 584−402−25−0, 

584−402−24−0 ja 584−402−23−4).  

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,52 km².  

 

 

 

4.1.3. Kohde 3. Kotirämeen kaakkoispuoleinen metsäkosteikko 

  

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Kotirämeen kaakkoispuolella sijaitsevaan 

ojitettuun metsämaan notkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta 

noin 4,0 hehtaaria.  

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuu vain 1 kiinteistöön (rekisteriyksikkö 256−401−101−1).  

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,72 km².  
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4.1.4. Kohde 4. Heinänevan metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Heinänevan ojitettuun metsämaan 

notkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 40,0 hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 4 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 256−401−70−0, 

256−401−1−171, 256−401−1−88 ja 256−401−1−93).  

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 1,52 km².   

 

 

 

 

 

4.2 Ylä-Jäpän valuma-alue (14.452) 
 

Valuma-alue käsittää Kinnulan kunnan keskustaajama-alueen ympärille sijoittuneiden 

järvien lähivaluma-alueiden muodostaman kokonaisuuden. Merkittävin osa valuma-alueen 

viljelysmaista on keskittynyt järvien rantamille valuma-alueen ylänköseutujen ollessa selvästi 

metsä- ja suovaltaisempia. Ylä-Jäpän 3. jakovaiheen valuma-alueen laajuus on 

kokonaisuudessaan noin 41,01 km². 

 

 

 

4.2.1. Kohde 5. Silkkiperäntien eteläpuoleinen metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Silkkiperäntien eteläpuolella sijaitsevaan 

metsämaan notkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 1,4 

hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 2 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 256−401−4−96 ja 

256−401−5−250).  

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 2,99 km².  

 

 

 

4.2.2. Kohde 6. Pyöreälahden rantametsä- ja peltokosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamisen ja kaivun menetelmiä yhdistelemällä 

Pyöreälahden alaville ranta- ja peltomaille. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala 

olisi arviolta noin 1,4 hehtaaria. 

 

Toimenpiteiden vaikutukset kohdistuisivat 2 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 256−401−5−294 ja 

256−401−4−28).  

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 3,67 km².  
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4.2.3. Kohde 7. Pitkänlahteen laskevan valtaojauoman kunnostus 

 

Pitkänlahteen laskeva valtaojauoma esitetään kunnostettavaksi 2-tasouomana joko tois- tai 

molemminpuoleisena kaivuna. Uoman kaivusta kertyviä maamassoja voitaisiin hyödyntää 

viljelykäyttöön jäävien peltojen parantamisessa.  

 

Toimenpiteiden vaikutukset kohdistuisivat 3 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 256−401−8−60, 

256−401−8−108 ja 256−401−12−5).  

 

 

 

4.2.4. Kohde 8. Auma-ahontien metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Auma-ahontien itäpuolella sijaitsevaan 

metsämaan notkoon, jossa on toteutettu ilmakuvatarkastelun perusteella hiljattain 

uudistushakkuita. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 0,6 

hehtaaria. 

  

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 2 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 256−401−11−36 ja 

256−401−6−136).  

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 2,20 km².  

 

 

 

4.2.5. Kohde 9. Sammalniityn ranta- ja peltokosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamisen ja kaivun menetelmiä yhdistelemällä 

Sammalniityn alaville ranta- ja peltomaille. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala 

olisi arviolta noin 1,0 hehtaaria. 

 

Toimenpiteiden vaikutukset kohdistuisivat 2 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 256−401−11−63 ja 

256−401−46−24).  

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 2,74 km².  

 

 

 

4.2.6. Kohde 10. Pieni-Kuukkasen kunnostus 

 

Perkaustoimin aikoinaan kuivatettu Pieni-Kuukkanen olisi mahdollista kunnostaa entisaikojen 

loistoonsa nostamalla järven vedenpintaa patoamalla sekä toteuttamalla lisäksi sen 

voimakkaimmin umpeenkasvaneilla alueilla rakenteellista monimuotoisuutta lisääviä 

kaivutoimenpiteitä. Pieni-Kuukkasen kunnostettava kokonaispinta-ala olisi 1,8 hehtaaria. 

Kunnostustoimenpiteet edellyttävät mitä todennäköisimmin vesilain mukaista lupaa.  

 

Vedennoston ja muiden kunnostustoimenpiteiden vaikutus kohdistuisivat vain 1 kiinteistöön 

(rekisteriyksikkö 256−401−121−0).  
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Pieni-Kuukkasen vesistökunnostuskohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 1,64 

km².  

 

 

 

4.2.7. Kohde 11. Koukoniemen pohjukkaan laskevan valtaojan kunnostus 

 

Koukoniemen pohjukkaan laskevan ja yläpuolisen viljelysalueen halki virtaava 

valtaojauoma esitetään kunnostettavaksi 2-tasouomana joko tois- tai molemminpuoleisena 

kaivuna. Uoman kaivusta kertyviä maamassoja voitaisiin hyödyntää uomaa reunustavien 

peltojen parantamisessa.  

 

Kaivutoimenpiteiden vaikutukset kohdistuisivat uomaston varrella 10 eri kiinteistöön 

(rekisteriyksiköt 256−401−6−145, 256−401−6−110, 256−401−6−181, 256−401−11−28, 

256−401−6−182, 256−401−6−145, 256−401−6−136, 256−401−6−155, 256−401−6−110 ja 

256−401−6−182). 
 
 

 

4.2.8. Kohde 12. Vehkakukkuloiden metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Vehkakukkuloiden ojitettuun metsämaan 

notkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 3,5 hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuu vain 1 kiinteistöön (rekisteriyksikkö 256−401−17−5).  

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,37 km².  

 

 

 

4.2.9. Kohde 13. Hätälänrämeen metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Hevospuron latvoille Hätälänrämeen 

ojitettuun metsänotkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 4,5 

hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 4 kiinteistöön (rekisteriyksiköt 256−401−7−85, 

256−401−17−3, 256−401−17−5 ja 256−401−1−129).  

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 2,10 km².  

 

 

 

4.2.10. Kohde 14. Hevoskankankaan metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Hevospuron latvoille Hevoskankaan 

ojitettuun metsänotkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 3,3 

hehtaaria. 
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Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 2 kiinteistöön (rekisteriyksiköt 256−401−17−3 ja 

256−401−17−5).  

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,46 km².  

 

 

 

4.2.11. Kohde 15. Hevospuron yläjuoksun metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Hevospurossa yläjuoksulla sijaitsevaan 

metsämaan notkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 0,7 

hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuu vain 1 kiinteistöön (rekisteriyksikkö 256−401−7−76).  

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 2,22 km².  

 

 

 

4.2.12. Kohde 16. Isolammen kunnostus 

 

Perkaustoimin aikoinaan kuivatettu Isolampi olisi mahdollista kunnostaa entisaikojen 

loistoonsa nostamalla järven vedenpintaa patoamalla sekä toteuttamalla lisäksi sen 

voimakkaimmin umpeenkasvaneilla alueilla rakenteellista monimuotoisuutta lisääviä 

kaivutoimenpiteitä. Isolammen kunnostettava kokonaispinta-ala olisi arviolta noin 1,7 

hehtaaria. Kunnostustoimenpiteet edellyttävät mitä todennäköisimmin vesilain mukaista 

lupaa.  

 

Vedennoston ja muiden kunnostustoimenpiteiden vaikutukset kohdistuisivat 2 eri kiinteistöön 

(rekisteriyksiköt 256−401−7−26 ja 256−401−7−65).  

 

Isolammen vesistökunnostuskohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,10 km².  

 

 

 

4.2.13. Kohde 17. Hevospuron alajuoksun metsä/peltokosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Hevospuron alajuoksun puolella 

sijaitsevaan pelto- ja metsämaan notkoon, joka rajautuu pohjoisessa Hevosrämeentiehen. 

Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 1,5 hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 4 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 256−401−7−26, 

256−401−14−52, 256−401−17−3 ja 256−401−7−76).   

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 2,46 km².  
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4.2.14. Kohde 18. Hevosrämeentien pohjoispuolinen kosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Hevosrämeentiehen pohjoispuolella 

sijaitsevaan pelto- ja metsämaan notkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala 

olisi arviolta noin 0,8 hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 3 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 256−401−14−24, 

256−401−130−0 ja 256−401−14−31).  

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 2,60 km².  

 

 

 

4.2.15. Kohde 19. Kolisevanpuron metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Kolisevanpuron metsänotkoon. Kosteikoksi 

muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 2,6 hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 2 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 256−401−14−31 ja 

256−401−14−37).  

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,72 km².  

 

 

 

4.2.16. Kohde 20. Paloahontien eteläpuoleinen rantametsä/peltokosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamisen ja kaivun menetelmiä yhdistelemällä 

Pitkälahden pohjoispäässä sijaitseville alaville ranta- ja peltomaille. Kosteikoksi 

muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 1,0 hehtaaria. 

 

Toimenpiteiden vaikutukset kohdistuisivat lähtökohtaisesti 2 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 

256−401−4−339 ja 256−401−4−27).  

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,44 km².  

 

 

 

4.2.17. Kohde 21. Mustikkalammen kunnostus 

 

Perkaustoimin aikoinaan kuivatettu Mustikkalampi olisi mahdollista kunnostaa entisaikojen 

loistoonsa nostamalla järven vedenpintaa patoamalla sekä toteuttamalla lisäksi sen 

voimakkaimmin umpeenkasvaneilla alueilla rakenteellista monimuotoisuutta lisääviä 

kaivutoimenpiteitä. Mustikkalammen kunnostettava kokonaispinta-ala olisi arviolta noin 4,6 

hehtaaria. Kunnostustoimenpiteet edellyttävät mitä todennäköisimmin vesilain mukaista 

lupaa.  

 

Vedennoston ja muiden kunnostustoimenpiteiden vaikutukset kohdistuisivat 2 eri kiinteistöön 

(rekisteriyksiköt 256−401−14−19 ja 256−401−14−17).  
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Mustikkalammen vesistökunnostuskohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,44 

km².  

 

 

 

 

 

4.3 Isojoen valuma-alue (14.451) 
 

Valuma-alue käsittää peltovaltaisen jokireitin Savijärvestä Kivijärven Kinnulanlahteen, johon 

lännestä virtaava Myllyjoki ja pohjoisesta laskeva Isojoki purkavat vetensä.  Isojoen 3. 

jakovaiheen valuma-alueen laajuus on kokonaisuudessaan noin 6,62 km². 

 

 

 

4.3.1. Kohde 22. Rantosuon alajuoksun metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Rantosuon alajuoksulla sijaitsevaan 

ojitettuun metsänotkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 2,4 

hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 3 kiinteistöön (rekisteriyksiköt 256−401−3−85, 

256−401−5−302 ja 256−401−3−266).  

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,38 km².  

 

 

 

4.3.2. Kohteet 23. Rantosuon yläjuoksun metsäkosteikot 

 
Kosteikot olisi mahdollista perustaa patoamalla Rantosuon latvoilla sijaitseviin ojitettuihin 

metsänotkoihin. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi alajuoksun kosteikossa 

arviolta noin 1,5 hehtaaria ja yläjuoksun kosteikossa arviolta noin 1,7 hehtaaria . 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi molemmissa kosteikoissa samaan kiinteistöön 

(rekisteriyksikkö 256−401−3−266).  

 

Yläpuolisen valuma-alueen laajuus alajuoksun kohteessa on noin 0,15 km² ja yläjuoksun 

kosteikossa noin 0,09 km².   
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4.4 Jääjoen valuma-alue (14.457) 
 

Valuma-alue koostuu ylänköalueiden laajoista suo- ja metsävaltaisista alueista, joiden 

valumavedet yhdistyvät pienempien purojen ja norojen kautta jokiluokan vesistön 

muodostavaan Jääjokeen. Valuma-alueen viljelysmaat ovat keskittyneet vahvasti 

Lestijärventien ja Jääjoen varsille. Jääjoen 3. jakovaiheen valuma-alueen laajuus on 

kokonaisuudessaan noin 106,47 km².   

 

 

 

4.4.1. Kohde 24. Luomalansuon metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Luomalansuon ojitettuun metsänotkoon. 

Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 20,0 hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi vain 1 kiinteistöön (rekisteriyksikkö 256−401−32−9).  

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,56 km².  

 

 

 

4.4.2. Kohde 25. Luomalankallion pohjoispuolinen metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Luomalankallion pohjoispuolella 

sijaitsevaan metsänotkoon, joka rajautuu luoteen suunnassa peltoon. Kosteikoksi 

muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 1,7 hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi vain 1 kiinteistöön (rekisteriyksikkö 256−401−32−7). 

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,56 km².  

 

 

 

4.4.3. Kohde 26. Lomposen Palokankaan länsipuolinen metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Lomposen Palokankaan länsipuolella 

sijaitsevaan metsänotkoon, jossa on toteutettu ilmakuvatarkastelun perusteella hiljattain 

uudistushakkuita. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 5,0 

hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi vain 1 kiinteistöön (rekisteriyksikkö 256−893−1−3). 

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,22 km².  
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4.4.4. Kohde 27. Raiviojoen metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Raivionjoessa sijaitsevaan metsänotkoon. 

Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 0,7 hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 2 kiinteistöön (rekisteriyksiköt 256−401−1−108 ja 

256−401−1−146).  

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 30,55 km².  

 

 

 

4.4.5. Kohde 28. Isoahon pelto- ja metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Isoahon talouskeskuksen eteläpuolella 

sijaitsevaan pelto- ja metsänotkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi 

arviolta noin 3,3 hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 4 kiinteistöön (rekisteriyksiköt 256−401−10−31, 

256−401−10−42, 256−401−10−45 ja 256−401−10−11).  

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,22 km².  

 

 

 

4.4.6. Kohde 29. Raiviontien pohjoispuolinen metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Raiviontien pohjoispuolella sijaitsevaan 

metsänotkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 2,8 

hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi vain 1 kiinteistöön (rekisteriyksikkö 256−401−1−21). 

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,90 km².  

 

 

 

4.4.7. Kohde 30. Mustikkapuron metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Mustikkapurossa sijaitsevaan 

metsänotkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 3,5 

hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 2 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 256−401−14−33 ja 

256−401−876−3). Jälkimmäinen rekisteriyksikkö on yhteisen vesialueen osakaskunnan 

osakastilojen omistuksessa. Yhteisomistuksessa olevien maa- ja vesialueiden merkittävät 

maankäyttöön liittyvät päätösasiat ratkaistaan osakaskunnan kokouksessa 2/3 osan 

määräenemmistöpäätöksenä.   
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Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 5,75 km².  

 

 

 

4.4.8. Kohde 31. Pönkäkankaan eteläpuolinen metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Mustikkapurossa sijaitsevaan metsänotkoon 

Pönkäkankaan eteläpuolelle. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta 

noin 3,9 hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 2 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 256−401−10−15 ja 

256−401−10−27).  

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 6,53 km².  

 

 

 

4.4.9. Kohde 32. Mustikkanevan metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Mustikkapurossa sijaitsevaan 

Mustikkanevan metsänotkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta 

noin 2,5 hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 5 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 256−401−7−19, 

256−401−17−8, 256−401−44−8, 256−401−14−45 ja 256−401−876−3). Jälkimmäinen 

rekisteriyksikkö on yhteisen vesialueen osakaskunnan osakastilojen omistuksessa. 

Yhteisomistuksessa olevien maa- ja vesialueiden merkittävät maankäyttöön liittyvät 

päätösasiat ratkaistaan osakaskunnan kokouksessa 2/3 osan 

määräenemmistöpäätöksenä.   

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 3,30 km².  

 

 

 

4.4.10. Kohde 33. Purolan metsäkosteikko 

  
Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Mustikkapurossa sijaitsevaan Purolan 

metsänotkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 1,1 

hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 3 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 256−401−10−15, 

256−401−8−85 ja 256−401−876−3). Jälkimmäinen rekisteriyksikkö on yhteisen vesialueen 

osakaskunnan osakastilojen omistuksessa. Yhteisomistuksessa olevien maa- ja vesialueiden 

merkittävät maankäyttöön liittyvät päätösasiat ratkaistaan osakaskunnan kokouksessa 2/3 

osan määräenemmistöpäätöksenä.   

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 6,63 km².  
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4.4.11. Kohde 34. Päijänteen kunnostus 

 

Perkaustoimin aikoinaan kuivatettu Päijänne olisi mahdollista kunnostaa entisaikojen 

loistoonsa nostamalla järven vedenpintaa patoamalla sekä toteuttamalla lisäksi sen 

voimakkaimmin umpeenkasvaneilla alueilla rakenteellista monimuotoisuutta lisääviä 

kaivutoimenpiteitä. Päijänteen kunnostettava kokonaispinta-ala olisi arviolta noin 4,1 

hehtaaria. Kunnostustoimenpiteet edellyttävät mitä todennäköisimmin vesilain mukaista 

lupaa.  

 

Vedennoston ja muiden kunnostustoimenpiteiden vaikutukset kohdistuisivat 2 eri tilaan 

(rekisteriyksiköt 256−401−10−43 ja 256−401−10−40).  

 

Päijänteen vesistökunnostuskohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,79 km².  

 

 

 

4.4.12. Kohde 35. Pönkäpuron valtaojauoman kunnostus 

 

Olhavaisjärveen laskevan Pönkäpuron valtaojauoma esitetään kunnostettavaksi 2-

tasouomana joko tois- tai molemminpuoleisena kaivuna. Uoman kaivusta kertyviä 

maamassoja voitaisiin hyödyntää uoman varren alavimpien lohkojen parantamisessa.  

 

Kaivutoimenpiteiden vaikutukset kohdistuisivat uomaston varrella 9 eri kiinteistöön 

(rekisteriyksiköt 256−401−6−119, 256−401−9−5, 256−401−10−60, 256−401−10−61, 

256−401−10−31, 256−401−44−9, 256−401−10−27, 256−401−10−62 ja 256−401−876−3. 

Jälkimmäinen rekisteriyksikkö on yhteisen vesialueen osakaskunnan osakastilojen 

omistuksessa. Yhteisomistuksessa olevien maa- ja vesialueiden merkittävät maankäyttöön 

liittyvät päätösasiat ratkaistaan osakaskunnan kokouksessa 2/3 osan 

määräenemmistöpäätöksenä.   
 

 

 

4.4.13. Kohde 36. Kurkipuron valtaojauoman kunnostus 

 

Olhavaisjärvestä alkavan Kurkipuron valtaojauoma esitetään kunnostettavaksi 2-

tasouomana joko tois- tai molemminpuoleisena kaivuna. Uoman kaivusta kertyviä 

maamassoja voitaisiin hyödyntää uoman varren alavimpien lohkojen parantamisessa.  

 

Kaivutoimenpiteiden vaikutukset kohdistuisivat uomaston varrella 10 eri kiinteistöön 

(rekisteriyksiköt 256−401−5−185, 256−401−6−119, 256−401−5−76, 256−401−9−5, 

256−401−9−34, 256−401−9−33, 256−401−9−37, 256−401−9−25, 256−401−10−43 ja 

256−401−876−3). Jälkimmäinen rekisteriyksikkö on yhteisen vesialueen osakaskunnan 

osakastilojen omistuksessa. Yhteisomistuksessa olevien maa- ja vesialueiden merkittävät 

maankäyttöön liittyvät päätösasiat ratkaistaan osakaskunnan kokouksessa 2/3 osan 

määräenemmistöpäätöksenä.   
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4.4.14. Kohde 37. Pönkäpuron peltokosteikko 

 

Olhavaisjärven eteläpuolella sijaitsevalle Pönkäpuroon rajoittuvalle sarkaojitetulle 

peltoalueelle olisi mahdollista rakentaa kosteikko kaivamalla. Kosteikoksi muodostettavan 

alueen pinta-ala olisi arviolta noin 1,2 hehtaaria. 

 

Kaivutoimenpiteiden vaikutukset kohdistuisivat 3 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 

256−401−6−119, 256−401−9−5 ja 256−401−876−3). Jälkimmäinen rekisteriyksikkö on yhteisen 

vesialueen osakaskunnan osakastilojen omistuksessa. Yhteisomistuksessa olevien maa- ja 

vesialueiden merkittävät maankäyttöön liittyvät päätösasiat ratkaistaan osakaskunnan 

kokouksessa 2/3 osan määräenemmistöpäätöksenä.   

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 9,84 km².  

 

 

 

4.4.15. Kohde 38. Kurkinevan itäpuolinen metsäkosteikko 

 
Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Kurkinevan itäpuolella sijaitsevaan 

metsänotkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 7,4 

hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 7 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 256−401−9−5, 

256−401−9−29, 256−401−9−22, 256−401−78−2, 256−401−1−151, 256−401−5−203 ja 

256−401−9−23).  

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,60 km².  

  

 

 

4.4.16. Kohde 39. Vipukankaan lounaispuolinen metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Vipukankaan lounaispuolella sijaitsevaan 

metsänotkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 5,4 

hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 3 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 256−401−25−6, 

256−401−2−154 ja 256−401−2−207)  

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,25 km².  

 

 

 

4.4.17. Kohde 40. Sarvelantien pohjoispuolinen metsäkosteikko 

  
Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Sarvelantien pohjoispuolella sijaitsevaan 

metsänotkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 5,2 

hehtaaria. 
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Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 2 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 256−401−9−35 ja 

256−401−9−34). 

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,30 km².  

 

 

 

4.4.18. Kohde 41. Takalonnevan metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Takalonnevan metsänotkoon. Kosteikoksi 

muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 3,6 hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 3 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 256−401−9−2, 

256−401−7−70 ja 256−401−130−0). 

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 1,33 km².  

 

 

 

4.4.19. Kohde 42. Vipukankaan koillispuolinen metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Vipukankaan koillispuolella sijaitsevaan 

metsänotkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 1,8 

hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 2 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 256−401−116−0 ja 

256−401−24−6). 

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,28 km².  

 

 

 

4.4.20. Kohde 43. Jääkoluntien metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Jääkoluntien ja Tiensuunkankaan välissä 

sijaitsevaan metsänotkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 

2,0 hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 2 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 256−401−13−31 ja 

256−401−116−0). 

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,37 km².  
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4.4.21. Kohde 44. Vanhapaikan metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Vanhapaikan kaakkoispuolella sijaitsevaan 

metsänotkoon. Notkon itälaide rajautuu vähäisessä määriin peltoon. Kosteikoksi 

muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 0,5 hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi vain 1 kiinteistöön (rekisteriyksikkö 256−401−15−10). 

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 8,68 km².  

 

 

 

4.4.22. Kohde 45. Välitalon metsä- ja peltokosteikko 

 
Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Välitalon tilan mailla sijaitsevaan metsä- ja 

peltonotkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 2,0 hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi vain 1 kiinteistöön (rekisteriyksikkö 256−401−36−0). 

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,19 km².  

 

 

 

4.4.23.  Kohde 46. Takalonnevan pohjoispuolinen metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla noin 1 km Takalonnevan pohjoispuolella 

sijaitsevaan metsänotkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 

3,2 hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 2 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 256−401−10−14 ja 

256−401−15−10). 

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,68 km².  

 

 

 

4.4.24. Kohde 47. Tervahaudan metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Tervahaudan metsänotkoon Lestijärventien 

eteläpuolelle. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 4,2 hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi vain 1 kiinteistöön (rekisteriyksikkö 256−401−15−10). 

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,33 km².  
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4.4.25. Kohde 48. Kylänpään pohjoispuolinen metsä- ja peltokosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Kylänpään pohjoispuolella Vihtapurossa 

sijaitsevaan metsä- ja peltonotkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi 

arviolta noin 0,6 hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 2 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 256−401−20−0 ja 

256−401−876−3). Jälkimmäinen rekisteriyksikkö on yhteisen vesialueen osakaskunnan 

osakastilojen omistuksessa. Yhteisomistuksessa olevien maa- ja vesialueiden merkittävät 

maankäyttöön liittyvät päätösasiat ratkaistaan osakaskunnan kokouksessa 2/3 osan 

määräenemmistöpäätöksenä.   

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 8,65 km².  

 

 

 

4.4.26. Kohde 49. Leppäsenkankaan eteläpuolinen metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Leppäsenkankaan eteläpuoliseen 

metsänotkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 2,1 

hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 2 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 256−401−10−45 ja 

256−401−90−0). 

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 7,46 km².  

 

 

 

4.4.27. Kohde 50. Ryöselinkankaan itäpuolinen metsä- ja peltokosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Ryöselinkankaan itäpuolella Vihtapurossa 

sijaitsevaan metsä- ja peltonotkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi 

arviolta noin 1,5 hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 4 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 256−401−20−0, 

256−401−3−146, 256−401−5−155 ja 256−401−876−3). Jälkimmäinen rekisteriyksikkö on 

yhteisen vesialueen osakaskunnan osakastilojen omistuksessa. Yhteisomistuksessa olevien 

maa- ja vesialueiden merkittävät maankäyttöön liittyvät päätösasiat ratkaistaan 

osakaskunnan kokouksessa 2/3 osan määräenemmistöpäätöksenä.   

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 8,52 km².  

 

 

 

4.4.28. Kohde 51. Jäänevan metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Jäänevan metsänotkoon. Kosteikoksi 

muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 12,1 hehtaaria. 
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Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi vain 1 kiinteistöön (rekisteriyksikkö 256−893−1−3). 

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 1,45 km².  

 

 

 

4.4.29. Kohde 52. Kettulannevan metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Kettulannevan metsänotkoon. Kosteikoksi 

muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 32,2 hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi vain 1 kiinteistöön (rekisteriyksikkö 256−893−1−3). 

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 6,08 km².  

 

 

 

4.4.30. Kohde 53. Mustansaarennevan metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Mustansaarennevan metsänotkoon. 

Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 11,4 hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 2 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 256−401−10−33 ja 

256−401−10−27). 

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 1,10 km².  

 

 

 

4.4.31. Kohde 54. Kurunnevan metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Kurunnevan pohjoispään metsänotkoon. 

Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 3,3 hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi vain 1 kiinteistöön (rekisteriyksikkö 421−401−61−0). 

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 2,16 km².  

 

 

 

4.4.32. Kohde 55. Ison-Vihtasen kankaan metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Ison Vihtasen kankaan alajuoksulla 

sijaitsevaan Vihtapuron metsänotkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi 

arviolta noin 5,1 hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 3 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 256−401−19−20, 

421−893−1−0 ja 256−401−876−3). Jälkimmäinen rekisteriyksikkö on yhteisen vesialueen 
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osakaskunnan osakastilojen omistuksessa. Yhteisomistuksessa olevien maa- ja vesialueiden 

merkittävät maankäyttöön liittyvät päätösasiat ratkaistaan osakaskunnan kokouksessa 2/3 

osan määräenemmistöpäätöksenä.   

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 7,84 km².  

 

 

 

4.4.33. Kohde 56. Viirikankaan koillispuolinen metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Viirikankaan koillispuolella sijaitsevaan 

metsänotkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 1,4 

hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi vain 1 kiinteistöön (rekisteriyksikkö 256−401−10−14). 

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,31 km².  

 

 

 

4.4.34. Kohde 57. Egyptinkankaan itäpuolinen metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Egyptinkaan itäpuolella sijaitsevaan 

metsänotkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 3,1 

hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi vain 1 kiinteistöön (rekisteriyksikkö 256−893−1−3). 

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,29 km².  

 

 

 

4.4.35. Kohde 58. Ison-Vihtasen Peränevan suokosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Ison-Vihtasen Peränevan suoalueella 

sijaitsevaan notkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 3,6 

hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi vain 1 kiinteistöön (rekisteriyksikkö 421−893−1−0). 

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,14 km².  

 

 

  

4.4.36. Kohde 59. Egyptinnevan metsä- suokosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Egyptinnevan metsä- ja suonotkoon. 

Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 5,6 hehtaaria. 
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Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi vain 1 kiinteistöön (rekisteriyksikkö 421−893−1−0). 

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,92 km².  

 

 

 

4.4.37. Kohde 60. Pyykkinevan metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Pyykkinevan eteläpäässä sijaitsevaan 

metsänotkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 14,5 

hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi vain 1 kiinteistöön (rekisteriyksikkö 256−893−1−3). 

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 1,40 km². 

 

 

 

4.4.38. Kohde 61. Egyptinnevan länsipuolinen metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Egyptinnevan länsipuolella sijaitsevaan 

metsänotkoon. Ilmakuvatarkastelun perusteella osalle kosteikon perustamisaluetta 

vaikuttaisi olevan kohdennettu uudistushakkuita. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-

ala olisi arviolta noin 1,6 hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi vain 1 kiinteistöön (rekisteriyksikkö 421−893−1−0). 

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,12 km². 

 

 

 

4.4.39. Kohde 62. Vänttäläisenpiston kääntöp. länsipuolinen metsäkosteikko 
 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Vänttäläisenpiston kääntöpaikan 

länsipuolella sijaitsevaan metsänotkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi 

arviolta noin 2,2 hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi vain 1 kiinteistöön (rekisteriyksikkö 421−893−1−0). 

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,23 km². 
 

 

 

4.4.40. Kohde 63. Katajatien pohjoispuolinen metsäkosteikko 
 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Katajatien pohjoispuolella sijaitsevaan 

metsänotkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 7,1 

hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi vain 1 kiinteistöön (rekisteriyksikkö 421−893−1−0). 
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Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,96 km². 
 

 

 

4.4.41. Kohde 64. Nuorasenrämeen pohjoispuolinen metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Nuorasenrämeen pohjoispuolella 

sijaitsevaan metsänotkoon. Vedennoston toteuttamiseksi alueelle rakennettaisiin 2 

patopengertä. Kosteikoksi muodostettavan alueen kokonaispinta-ala olisi arviolta noin 25,0 

hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 2 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 256−893−1−3 ja 

601−401−3−195). 

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 1,71 km².  
 

 

 

4.4.42. Kohde 65. Nuorasenrämeen luoteispuoleinen metsäkosteikko 
 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Nuorasenrämeen luoteispuolella 

sijaitsevaan metsänotkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen pinta-ala olisi arviolta noin 

16,5 hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 2 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 256−893−1−3 ja 

601−401−3−195). 

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,55 km².  

 

 

 

4.4.43. Kohde 66. Nuorasen luonaispuolinen metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Nuorasen lounaispuolella sijaitsevaan 

metsänotkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen kokonaispinta-ala olisi arviolta noin 2,5 

hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 2 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 601−401−3−193 ja 

601−401−3−195). 

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 1,93 km².  

 

 

 

4.4.44. Kohde 67. Ukonmurronnevan pohjoispuolinen metsäkosteikko 
 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Ukonmurronnevan pohjoispuolella 

sijaitsevaan metsänotkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen kokonaispinta-ala olisi 

arviolta noin 7,5 hehtaaria. 
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Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 2 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 691−893−10−1 ja 

691−401−160−3). 

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 1,29 km².  

 

 

 

4.4.45. Kohde 68. Häntäpuron metsäkosteikko 
 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Häntälammen eteläpuolella sijaitsevaan 

Häntäpuron metsänotkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen kokonaispinta-ala olisi 

arviolta noin 8,0 hehtaaria. 

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi 3 eri kiinteistöön (rekisteriyksiköt 691−401−160−3, 

691−893−10−1 ja 691−403−12−66). 

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 2,17 km².  

 

 

 

4.4.46. Kohde 69. Kalattomien kaakkoispuolinen suo- ja metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Kalattomien kaakkoispuolella sijaitsevaan 

suo- ja metsänotkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen kokonaispinta-ala olisi arviolta 

noin 4,9 hehtaaria. Toimenpidealue kuuluu Harjuntakasen luonnonsuojelualueeseen, joka 

kuuluu lähes kokonaisuudessaan Multarinmeri- Harjuntakanen (SAC/SPAFI 0900065) Natura-

alueseen.   

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi vain 1 kiinteistöön (rekisteriyksikkö 601−891−1−1). 

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,36 km².  

 

 

 

4.4.47. Kohde 70. Kalattomien koillispuolinen suo- ja metsäkosteikko 
 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Kalattomien koillispuolella sijaitsevaan suo- 

ja metsänotkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen kokonaispinta-ala olisi arviolta noin 

4,2 hehtaaria. Toimenpidealue kuuluu Harjuntakasen luonnonsuojelualueeseen, joka kuuluu 

lähes kokonaisuudessaan Multarinmeri- Harjuntakanen (SAC/SPAFI 0900065) Natura-

alueseen.   

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi vain 1 kiinteistöön (rekisteriyksikkö 601−891−1−1). 

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,34 km².  
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4.4.48. Kohde 71. Häntälammen pohjoispuolinen metsäkosteikko 

 

Kosteikko olisi mahdollista perustaa patoamalla Häntälammen pohjoispuolella sijaitsevaan 

metsänotkoon. Kosteikoksi muodostettavan alueen kokonaispinta-ala olisi arviolta noin 4,3 

hehtaaria.  

 

Vedennoston välitön vaikutus kohdistuisi vain 1 kiinteistöön (rekisteriyksikkö 691−401−160−3). 

 

Kosteikkokohteen yläpuolisen valuma-alueen laajuus on noin 0,48 km².  
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