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Taustaa
•
•

•
•
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VINKU -HANKE

Vanhimmat kohteet toteutettu 1995
– Kohteiden kunto? (padot, kertyneet massat..)
Kohteiden toimivuutta seurattu 1990 –luvulta
saakka
– Loppunut 2000 –luvun alussa
(LOS (VARELY), Suojeluohjelma)
 Rahoitus loppunut

TARVE KUNNOSTUKSILLE JA
SEURANNOILLE OLEMASSA
LAAJAMITTAISESTI MAHDOLLISTA
VAIN HANKERAHOITUKSELLA

Kohteita kunnostettu mm. LIFE –hankkeessa
(1996-2000)
Suojeluohjelman rahoituksella 2000 –luvulla
Kunnostus ja seuranta kallista!
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Pyhäjärvi-instituutti

Inventointikohteiden
kartoitus
•
•

INVENTOINNIT
Yläneenjoen
valuma-alue

•
•
•
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Pyhäjärven suojeluohjelman
julkaisut, arkistot (LIFE ym.)
VARELY arkistot
(erityistukikohteet)
Useimmista kohteista löytyi
suunnitelmat
Kartta- ja maastotarkastelut
Maanomistajien haastattelut
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Aaltosen suodatin

Inventoinnit
•
•

Inventoinnit

Inventointilomakkeet (altaat ja
suodattimet)
Mm.
– Omistussuhteet, ikä
– kohteiden ulkoinen kunto
– altaiden syvyydet ja sedimentin
syvyys
– kasvillisuuden peittävyys
– yläpuolisen maa-alueen käyttöä
– piirrosluonnos
– kunnostusmahdollisuutta/tarvetta
– kunnostuksen kustannuksia
– suodatinmateriaalit

Alatalon kosteikon pato

•

Kesät 2008 ja 2009

•

Yhteensä
– 25 allasta/kosteikkoa
– 9 suodatinta
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Suodattimet (valumavesi):
•
•
•

Erilaisia ja eri kokoisia kohteita
• Allas-kosteikko (-suodatin)
yhdistelmät
• Kosteikko
• Laskeutusallas (1990 –luvulla
toteutetut erityisympäristötuki
kohteet)
• Pohjapatoketjut
• Pinta-alat 0,08 – 1,2 ha

Ojanpohja
Ylhäältä alaspäin
Käänteissuodatin

+ Jätevesisuodattimia
Suurin osa tukkeutunut, ohivirtauksia
Suodatinmateriaaleja:
• Hiekka, kalkki, kipsi, fosfilt
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Yhteenvetoa inventoinneista
•

Kosteikot:
– Kasvillisuus runsasta
– Vesilintuja runsaasti, kaloja
– Ojauomat näkyvissä, läpivirtausta?
– Yläosissa paljon pehmeää sedimenttiä,
ojauomat lähes puhtaat
– Padotuskorkeus pudonnut joissain kohteissa
– Patojen kunnostustarve?
– Reunavallit usein liian jyrkkiä

•

•

•
•
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Laskeutusaltaat:
– Yläosat täyttyneet
– Karkeustaso hiekasta alaspäin
– Kasvillisuutta huomattavasti vähemmän
syvemmissä altaissa
– Osa kehittynyt kosteikoksi
Suodattimet:
– Suurin osa tukkeutunut, ohivirtauksia
– Kustannuksiltaan kalliita kunnostuksia
Kunnostustarpeen selvittäminen vaatii tarkempia
lisäselvityksiä, toimivuus
Paras inventointiajankohta kesällä kasvukauden
aikana
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Vesikasvillisuusselvitykset
VESIKASVILLISUUSSELVITYKSET

• Tapani Ilo, luontokartoittaja
opinnäytetyö 2009 (Porin metsäopisto)
• 15 erilaista allasta tai kosteikkoa
– Kohteet toteutettu 1995-2006 (2009)
• Tavoitteena selvittää:
– Kasvilajisto
– Peitteisyysarvio
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Pyhäjärvi

Esimerkki kohdekuvauksesta
•
•
•

= kasvillisuusselvityskohde

Kärrilän patoallas 18.7 2009
Sijainti Yläne, Kärrilän kylä, valmistumisvuosi 1999,
pinta-ala 0,6 ha
Isohko vesialue, jonka pohjoisosan keskeltä
kasvustosta vapaa vesialue täyttyy itään mentäessä
vähitellen runsaalla vehka-, ojasorsimo- ja
haarapalpakkokasvustolla. Altaan reunamilla esiintyy
vaihtelevasti haarapalpakkoa, rantapalpakkoa,
pullosaraikkoa, röyhyvihvilää ja leveäosmankäämiä.
Itään laskuojan suuntaan mentäessä ranta-aluetta
luonnehtii voimakas korpikaislakasvusto. Altaan
pohjoisranta rajoittuu peltoalueeseen jossa runsaina
rantakasveina esiintyy mm. mesiangervoa, vadelmaa,
nokkosta, pujoa, terttualpia, rantakukkaa ja jonkin
verran musta- ja punaherukkaa. Eteläosassa allas
rajoittuu paikoin melko loivasti kuusivaltaiseen
metsikköön jonka rantakasveina ovat mm. terttualpi,
rönsyleinikki, metsälauha ja metsäkorte.

Kohteet valuma-aluekartalla
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Kärrilän patoallas
Vesikasviluettelo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rantapalpakko (Sparganium emersum)
Haarapalpakko (Sparganium erectum)
Ratamosarpio (Alisma plantago-aquatica)
Ojasorsimo (Glyceria fluitans)
Vehka (Calla palustris)
Pullosara (Carex rostrata)
Vesisara (Carex aquatilis)
Jokapaikansara (Carex nigra)
Leveäosmankäämi (Typha latifolia)
Röyhyvihvilä (Juncus effusus)
Korpikaisla (Scirpus sylvaticus)
Pikkuvesitähti (Callitriche palustris)
Pikkulimaska (Lemna minor)
Purovita (Potamogeton alpinus)

Laskeutusallas
0,6 ha
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ESIMERKKEJÄ
KASVILLISUUSKARTOISTA

Runsaskasvinen
kosteikko 0,42 ha

Laskeutusallas 0,17 ha
(vm. -95), joka muuttunut
kosteikoksi
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Hankkeessa v. 2009
kunnostettu
laskeutusallas 0,3 ha
(Kasviselvitys 2009)

Yhteenvetoa
•

•
•
•
•

Vesikasvillisuus kehittynyt eri tahtiin kohteissa
– Sameat/tummavetiset hitaammin
– pohjan laatu vaikuttaa
• Pehmeään paremmin
• Kertyy sedimenttiä  kasvillisuutta
• Virtausolosuhteet

KIITOS MIELENKIINNOSTA!

Kosteikkokasvillisuus yleisesti varsin runsasta
– Rehevyyttä indikoivat kasvit vallitsevina (osmankäämi,
limaskat, palpakot jne.)
Palpakot valtalajeina
Leveäosmankäämi ilmaversoisista
Vanhat laskeutusaltaat muuttuneet kosteikoiksi

Tavoitteena seuranta/vertailu kohteissa 5-10 vuoden välein
– Pitkäaikaisseurannan avulla tietoa kasvillisuuden
koostumuksen merkityksestä toimivuudessa
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