
 

Nuutajärven kartanon kosteikko 
 

Alustava kosteikkosuunnitelma 

 
 

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry 

 

 29.11.2018 

 

 

 

 

  



Nuutajärven kartanon kosteikko 
Alustava kosteikkosuunnitelma 

      1 (9) 
  

 

SISÄLTÖ 

1 YHTEYSTIEDOT .......................................................................................................................................... 2 

2 KOHDE ...................................................................................................................................................... 2 

3 SUUNNITTELUALUEEN TILA ....................................................................................................................... 2 

4 KOSTEIKON VALUMA-ALUE ....................................................................................................................... 2 

5 KUORMITUS .............................................................................................................................................. 3 

6 NUUTAJÄRVEN VEDENPINNAN KORKEUS .................................................................................................. 3 

7 MITTAUKSET ............................................................................................................................................. 5 

8 KOSTEIKKO ................................................................................................................................................ 5 

9 MITOITUS .................................................................................................................................................. 6 

10 KOSTEIKON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI ....................................................................................................... 7 

11 KOSTEIKON KUNNOSSAPITO JA SEURANTA ............................................................................................... 8 

12 KOSTEIKON PERUSTAMISTA VARTEN HANKITUT SUOSTUMUKSET ............................................................ 8 

13 VAADITTAVAT VIRANOMAISLUVAT ............................................................................................................ 8 

14 HANKKEEN KUSTANNUKSET ...................................................................................................................... 9 

LÄHTEET .............................................................................................................................................................. 9 

LIITTEET ............................................................................................................................................................... 9 

 



Nuutajärven kartanon kosteikko 
Alustava kosteikkosuunnitelma 

      2 (9) 
  

 

1 Yhteystiedot 

Suunnittelija: diplomi-insinööri Anders Koponen 
Puhelinnumero: 040 5588857 
Sähköposti: anders.koponen@gmail.com 

2 Kohde 

Suunnittelukohde sijaitsee Urjalan kunnassa Nuutajärven kylässä. Vedet valuma-alueelta las-
kevat Nuutajärveen. Nuutajärvi laskee Nuutajoen kautta Rutajärveen. 

Nuutajoen niskalle laskevan ojan varteen tehdään kosteikko. Kosteikko sijaitsee kiinteistöillä 
Nuutajärvi 887-427-1-558 ja Loukola 887-427-1-664. 

Suunnittelukohteesta on käytetty myös nimeä Nuutajoen kosteikko. 

 

Kuva 1. Sijaintikartta (Maanmittauslaitos 10/2018). Kosteikon sijainti on merkitty punaisella 
pisteellä. 

 

3 Suunnittelualueen tila 

Alueella on ranta-asemakaava. Kosteikon suunnittelualue on kaavoitettu metsätalousalueeksi. 
Kaavaselostuksen mukaan metsänhoitotoimenpiteet tulee suorittaa rantamaisemalliset näkö-
kohdat huomioon ottaen. Alue kuuluu Nuutajärven lasitehtaan alueeseen, joka on valtakun-
nallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY). 

Kosteikkoalue ei sijaitse pohjavesialueella. 

Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole muinaismuistolain (295/1963) pe-
rusteella rauhoitettuja suojelukohteita. 

4 Kosteikon valuma-alue 

Kosteikon valuma-alue on rajattu perustuen karttatarkasteluun (kuva 2). Valuma-alueen pinta-
ala on noin 200 ha. Valuma-alueen pääuoman varrella on yksi patoamalla ja kaivamalla 
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rakennettu tekolampi. Padon valuma-alue on noin 130 ha ja padon alapuolinen valuma-alue 
on noin 70 ha. 

 

Kuva 2. Valuma-alue (Suomen Metsäkeskus, Valuma-alueen määritys–työkalu).  

5 Kuormitus 

Kosteikon valuma-alueesta noin 32 ha on peltoa. Tästä 28 ha sijaitsee valuma-alueen alaosalla. 
Pellot ovat pääosin nurmentuotannossa. Osa pelloista ovat herkkiä tulville. Valuma-alueen ala-
osalla on myös maitotila. Nuutajärventien pohjoispuolella oleva osa Nuutajärven lasitehtaan 
alueesta kuuluu kunnan vesihuollon toiminta-alueeseen. Valuma-alueen yläosassa on metsä-
talouden maita.  Valuma-alueen pinta- ja pohjamaalajit ovat hiekkamoreeni, savi ja liejusavi. 
Peltojen maalajit ovat savi ja liejusavi. 

6 Nuutajärven vedenpinnan korkeus 

Nuutajärven vedenpinnan korkeustiedot on esitetty taulukossa 1 ja kuvissa 3 ja 4. Korkeusjär-
jestelmänä on käytetty +17,00 = N60 + 99,495. 
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MHW2005-2017 +17,47 

MW2005-2017 +17,03 

MAW2005-2017 +16,77 

HW2005-2017 +17,63 

AW2005-2017 +16,60 

Taulukko 1. Nuutajärven keski-, ali- ja ylivedenkorkeudet ajanjaksolta 1.1.2005 – 31.12.2017. 

 

Kuva 3. Nuutajärven keski-, ali- ja ylivedenkorkeudet ajanjaksolta 1.1.2005 – 31.12.2017. 

 

Kuva 4. Nuutajärven vedenkorkeus ajanjaksolta 1.1.2015 – 31.12.2017 

 



Nuutajärven kartanon kosteikko 
Alustava kosteikkosuunnitelma 

      5 (9) 
  

 

7 Mittaukset 

Suunnittelualueella on tehty maastomittauksia marraskuussa 2018. Alueen nykytilanne on esi-
tetty liitteessä 1. Suunnitelmassa on käytetty paikallisena korkeusjärjestelmänä +17,00 = N60 
+ 99,495. 

8 Kosteikko 

Kosteikon pinta-ala tulva-alueineen on noin 1,0 ha. Kosteikon laajuus tarkentuu varsinaisessa 
kosteikkosuunnitelmassa. Suunnittelualue on esitetty kuvassa 5. Liitteessä 2 on esitetty luon-
nos kosteikosta. 

Kosteikon alkupäähän tehdään syvänne, johon kiintoaines voi vajota ja josta se voidaan pois-
taa esimerkiksi ruoppaamalla. Vaihtoehtoisesti kosteikon yläpuolelle rakennetaan erillinen 
laskeutusallas. Kosteikon syvä alue kaivetaan sellaiseen syvyyteen, että se on kuivana kautena 
noin 1 m syvyinen. Syvän alueen reuna tehdään kaltevuudella 1:2 helpottamaan kiintoaineen 
ruoppaamista kaivinkoneella. Ranta-alueen koivikkoa (kuva 3) hyödynnetään ylivirtaama-ajan 
tulva-alueena. Laskuojan päähän rakennetaan säätöpato ja ranta-alueen koivikon ympärille 
rakennetaan matala penger. Säätöpadolla ja penkereellä ohjataan ylivirtaama-aikana tulvavesi 
tulva-alueelle. Tulva-alueen ja syvän alueen välille kaivetaan matalan veden alue, jonka syvyys 
on noin MAW – 30 cm. Matalan veden alueelle tehdään niemekkeitä ja saaria sekä vedenalai-
sia harjanteita. Kosteikon kaivettavilta alueilta raivataan puusto ja muu kasvillisuus. Tulva-alu-
eelta ei poisteta puustoa tai kasvillisuutta. 

 

Kuva 3. Ranta-alueen koivikko. 

Säätöpadon poistoputki mitoitetaan siten, että tarvittaessa koko virtaama (HQ1/20) voidaan oh-
jata sen kautta. 

Kosteikon kaivuumassat käytetään kosteikon reunojen penkereihin ja / tai viereisten peltojen 
painanteiden tasaamiseksi. Kosteikkoalue ja viereiset pellot kuuluvat samaan liejusavivyöhyk-
keeseen.  
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Kuva 4. Kosteikon suunnittelualue. 

9 Mitoitus 

Kosteikon alustavat mitoitustiedot on esitetty taulukossa 2. Ylivaluma on määritetty järvettö-
män valuma-alueen nomogrammin perusteella (Nissinen 1984, julkaisematon). Mitoituksessa 
ei ole huomioitu padotun tekolammen viivyttävää vaikutusta. Kosteikon syvänteen laajuus mi-
toitetaan varsinaisessa kosteikkosuunnitelmassa huomioiden alueen hienojakoista maaperää. 
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Valuma-alue (F) km2 1,96 km2 

Valuma-alueella peltoa 32 ha 

Kosteikon vesipinta-ala 1,0 ha 

Ylivaluma (Hq 1/20)  220 l/s/km2 

Vesipoikkileikkaus (A) 83  m2 

Keskisyvyys 0,7 m 

Kosteikon vesipinta-ala valuma-alueesta 0,51 % 

Pellon pinta-ala valuma-alueesta 16,3 % 

Ylivirtaama (HQ 1/20) 0,431 m3/s 

Keskiylivirtaama (MHQ) 0,237 m3/s 

Keskivirtaama (MQ) 0,020 m3/s 

Virtausnopeus 0,0029 m/s 

Pintakuorma 0,085 m/h 

Viipymä 8,2 h 

Taulukko 2. Mitoitustiedot. 

10 Kosteikon vaikutusten arviointi 

Padottavaa uomaa ei voida ominaisuuksiensa puolesta pitää vesilain tarkoittamana virtaavana 
veden vesistönä tai luonnontilaisena norona. Hankkeen suunnittelun yhteydessä ei ole tullut 
esille mitään sellaista, jonka perusteella olisi syytä olettaa, että kosteikon perustamisesta saat-
taisi aiheutua vesi- ja/tai ympäristönsuojelulaissa tarkoitettuja kiellettyjä seurauksia ja vaiku-
tuksia. Kaivutyöt toteutetaan mahdollisuuksien mukaan alivirtaama-aikana, jolloin rakenta-
misvaiheen aikana syntyvät lyhytaikaiset ja väistyvät vesistövaikutukset jäävät kohteella erit-
täin vähämerkityksellisiksi. Kosteikkorakentamisen kaikki vaikutukset kohdistuvat muutoinkin 
ainoastaan suostumuksensa työn toteuttamiselle antamien maanomistajien maille, eikä 
hanke siten loukkaa tai aiheuta haittaa yleiselle edulle. 

Kosteikko vähentää Nuutajärveen ja edelleen alapuolisiin vesistöihin tulevaa ravinne- ja kiin-
toainekuormitusta. Lisäksi kosteikko edistää lintujen elinoloja sekä edistää luonnon monimuo-
toisuutta. 

Kosteikon vesipinta-ala valuma alueesta on noin 0,5 % ja peltojen pinta-ala valuma-alueesta 
noin 16 %. Kosteikon arvioitu kokonaisfosforipoistuma on noin 18 % ja kokonaistyppipoistuma 
noin 5 %. Kiintoaineen arvioitu poistuma on noin 3.000 kg vuodessa. Poistumat on arvioitu 
kosteikon suhteellisesta vesipinta-alasta ja peltojen suhteellisesta pinta-alasta valuma-aluee-
seen nähden. 

Ojasta on otettu vesinäyte 7.11.2018 ja näytettä on tutkittu KVVY Tutkimus Oy:n akkredi-
toidussa laboratoriossa (liite 3). Suunnitellun kosteikon kohdalla mitattiin seuraavat pitoisuu-
det: 
- kokonaisfosfori oli 130 µg/l 
- kokonaistyppi 1300 µg/l 
- kiintoaine 8,5 mg/l. 

Pitoisuuksien perusteella laskettu vuotuinen ravinnepoistuma on: 
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- fosfori 15 kg 
- typpi 40 kg.  

Kosteikon kaivamisesta syntyvät kaivuumassat voidaan osittain käyttää viereisten peltojen 
painanteiden kohottamiseksi, mikä vähentää tulvista johtuvaa ravinteiden ja kiintoaineisten 
huuhtoutumista vesistöön. 

Kosteikon ja järven vesipinnat ovat lähellä toisiaan mikä pienentää tulvahuippujen aiheutta-
maa resuspensiota kosteikossa. 

11 Kosteikon kunnossapito ja seuranta 

Syvään osaan kertyvän lietteen määrää tulee seurata ja kertynyt liete poistetaan tarpeen mu-
kaan. Käytännössä lietteen poisto tulee tehdä 2-5 vuoden välein. 

Kosteikkoon kehittyvä liiallinen kasvillisuus niitetään tarvittaessa. Niitto tehdään kasvukauden 
lopussa ja aikaisintaan elokuussa. Niitetty kasvillisuus kuljetetaan pois kosteikosta. 

Säätökaivon toimivuutta tulee seurata säännöllisesti. 

Kosteikon kunnossapidosta ja seurannasta vastaa Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys 
sekä maanomistajat yhdessä. 

12 Kosteikon perustamista varten hankitut suostumukset 

Kosteikon perustamista varten hankitut maanomistajien suostumukset liitteessä 4. 

13 Vaadittavat viranomaisluvat 

Perustettava kosteikkokohde ei sijaitse sellaisella kaava-alueella, jonka määräyksissä edelly-
tettäisiin maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 128 §:ssä tarkoitetun maisematyöluvan saa-
mista (liite 5, rakennustarkastajan viesti). 

Pirkanmaan ELY-keskukselta on pyydetty 29.10.2018 tietoa kosteikon rakentamista rajoitta-
vista asioista. Pirkanmaan ELY-keskus on 8.11.2018 edellyttänyt viitasammakkoselvityksen 
teettämisen, mikäli rakentaminen ulottuu rannan tuntumaan ja kosteikkoa varten tapahtuvat 
kaivuut tehtäisiin rannan soistuvalla alueella.  

Viitasammakkoselvitys teetetään, mikäli varsinaisessa kosteikkosuunnitelmassa päädytään ra-
kentamaan rannan tuntumaan. Mikäli alueella on viitasammakkoja, etsitään vaihtoehtoratkai-
suja, joilla kosteikko voidaan toteuttaa viitasammakon elinaluetta hävittämättä tai heikentä-
mättä. Tässä tapauksessa suunnitelma hyväksytetään uudestaan ELY-keskukselta.  

Kosteikkokohde on kuitenkin joka tapauksessa mahdollista toteuttaa ulottamatta kaivuutöitä 
rannan soistuvalle alueelle. 
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14 Hankkeen kustannukset 

Kululajit 
Määrä ja 
yksikkö 

Yksikkö kus-
tannus [€] Kustannukset yhteensä [€]  

Kosteikkosuunnitelma - 980 980 

Raivaus ja puuston poisto 0,6 ha 1500 1500 

Koneiden siirto 2 kpl 200 400 

Kaivutyöt 3000 m3 2,2 6600 

Maanajo ja penkereet 75 h 50 3750 

Säätökaivo 1 kpl 1200 1200 

yhteensä     14430 

alv  24 % 3463,2 

Hankkeen kokonaiskustannukset   17893,2 
 

Kosteikon rakentamiskustannukset arvioidaan olevan noin 18.000 € (alv 24%). Kosteikon seu-
ranta- ja ylläpitokustannukset arvioidaan olevan noin 200 € vuodessa ja tyhjennyskustannuk-
set 500 € 2-5 vuoden välein. 

Lähteet 

Puustinen M., Koskiaho J., Jormola J., Järvenpää L., Karhunen A., Mikkola-Roos M., Pitkänen J., 
Riihimäki J., Svensberg M. ja Vikberg P. (2007) Maatalouden monivaikutteisten kosteikkojen 
suunnittelu ja mitoitus. Suomen ympäristö 21/2007. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 

 

Liitteet 

Liite 1 Asemapiirustus, nykytilanne 

Liite 2 Luonnos kosteikosta 

Liite 3 Vesinäytteen testausseloste ja kartta näytteenottopaikoista 

Liite 4 Alueen omistajan suostumus kosteikon suunnitteluun ja toteuttamiseen 

Liite 5 Rakennustarkastajan viesti 


