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1. Allassuunnitelma 
Niitynlahti, Rautajärvi 

 

Hankkeen perustiedot 

1.1. Yleiskuvaus ja tavoitteet 
 

Pälkäneen Rautajärvellä, Kukkian rannalla, laskee Läyliään oja. Oja saa alkunsa Pihtilammesta, josta 

se laskee Vahlajärvestä Heinäjärveen ja sieltä peltojen poikki Kukkian Läyliään. Lähellä Läyliän 

lahtea, peltoalueen jälkeen, olisi sopiva paikka laskeutusaltaalle. Altaalla saataisiin pidätettyä 

ojaveden mukana kulkeutuvaa kiintoainetta ennen sen päätymistä vesistöön. Allas voisi toimia myös 

riistakosteikkona vesilinnulle sekä maiseman elävöittäjänä. Kohteen valuma-alueen pelto-ala jää 

alle vaaditun 10 %:n (maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän kosteikonhoitosopimuksen 

vaatimus).  

15.6.2017 otettujen vesinäytteiden mukaan ojaveden mukana kulkeutuu typpeä N 1128 µg/l, 

fosforia P 24 µg/l ja kiintoainetta 8,6 mg/l.  

Kosteikon perustaminen on osa valtakunnallista Freshabit Life IP-hanketta. Hanke vastaa kosteikon 

suunnittelu- ja osittain myös toteutuskustannuksista erillisen sopimuksen mukaan.  

1.2. Altaan sijainti 
 

Maakunta: Pirkanmaa 

Kunta: Pälkäne 

Kylä: Luopioinen 

Kiinteistö: 635-457-1-91 

Maanomistajat/-t: Harri Mukkulainen 

Suunnittelualue kuuluu Kokemäenjoen vesistöalueeseen (35) ja siinä Längelmäveden ja Hauhon 

reittien vesistöalueeseen (35.7). Kukkian alue (35.781) on Kukkian reitin valuma-alueen (35.78) 3. 

jakovaiheen alue.  



 

 
Kuva 1. Sijaintikartta. Laskeutusaltaan paikka esitetty punaisella pallolla. (©maanmittauslaitos)  

1.3. Maanomistajien suostumukset 
 

Maanomistajan lupa:  

o kyllä X 

o ei 

o ehkä 

Kohteen maastokatselmus on tehty yhdessä maanomistajan kanssa. Alustava suostumus 

maanomistajalta on siis saatu, kirjallinen lupa hankitaan myöhemmin.  

1.4. Alueen arvot  
 

Alueella on muinaismuistomerkkejä ja/tai –alueita:  

o kyllä 

o ei X 

o jos, minkälaisia/mitä:  

Alue sijaitsee pohjavesialueella 

o kyllä 

o ei X 



 

o jos, millä:  

Alueella on suojelualueita tai muita luontoarvoja 

o kyllä 

o ei X 

o jos, mitä:  

1.5. Ojitus- ja perkausyhtiöt 
 

Alueella ojitus- tai perkausyhtiöt 

o kyllä 

o ei 

o ei tiedossa X 

 

2. Suunnittelualue 

2.1. Altaan perustaminen  
 

Ojan varrelle perustetaan laskeutusallas kaivamalla. Allas perustetaan ojan varrella olevalla ns. 

joutomaalle, maaston muotoon sopien. Ojan ja altaan väliin jätetään saareke, mihin se luonnollisesti 

sopii (huomioiden maaston muodot ja olemassa olevat puut ym.). Altaan kaivaminen aloitetaan ojan 

mutkan kohdalta ja altaan loppureuna on noin luonnollisen alkavan puuston kohdalla (kuvat 2, 3 ja 

4).  

Tarkka arvio altaan kaivumassojen määristä saadaan urakoitsijalta tarjouspyynnön yhteydessä. 

Kaivumassat läjitetään tarpeen mukaan altaan lähistöön. Kaivettaessa altaan reunoja, on 

huomioitava riittävän loivat reunaluiskat. Kiinteistörajat menevät ojassa. Pyykkien paikat 

varmistettava.  

 



 

 
Kuva 2. Allaspaikkaa ojan varrella. Kuvan vasemmalla reunalla menee oja. Allaspaikka päättyy kuvan 

taka-alalla näkyvään puuston alkamiseen.  



 

 
Kuva 3. Allaspaikka ojan varrella. Oikeassa reunassa näkyvän ojan ja altaan väliin jätetään saareke. 

Saareke jätetään sille sopivaan luonnolliseen kohtaan.  



 

 
Kuva 4. Sinisellä katkoviivalla kaivettavan altaan paikka, vihreällä jätettävä saareke. 

(©maanmittauslaitos)  

2.2. Mitoitustiedot 
 

Valuma-alue: 590 ha  

Valuma-alueella peltoa: 27 ha 

Altaan koko: leveys n. 7-11m, pituus n. 30-40m 

Keskisyvyyden n. 1m mukaan laskettuna altaan kaivumassa on noin 300m3.  

Pellon pinta-ala valuma-alueesta: 4,6 ha  

 



 

 
Kuva 5. Valuma-alue. Allaspaikka esitetty punaisella pallolla. (©maanmittauslaitos, Syke)  

3. Altaan hoito ja kunnossapito 
 

Altaan toimivuutta on seurattava säännöllisesti. Altaan hoidon periaatteita ovat seuraavat:  

- pato- ja pengerrakenteiden tarkastaminen ja kunnossapito 

- lietteen määrän seuranta ja poisto 

- kasvillisuuden niitto ja poisvienti 

- kasvillisuuden poisto altaan pohjalta ja vesialueilta 

- reuna-alueiden laidunnus mahdollisuuksien mukaan 

- puuston ja pensaikkojen raivaus 

- kasvillisuuden istuttaminen ja hoito 

- linnunpönttöjen asentaminen 

- riistaruokinta 

- pienpetopyynti 

 



 

4. Hankkeen kustannusarvio 
 

Kustannuksia syntyy altaan kaivutöistä. Allaskohteessa on myös jonkin verran raivaustöitä vielä 

ennen toteuttamista. Tarkka kustannusarvio saadaan, kun tarjouspyynnöt on käsitelty.  

 

5. Tarvittavat viranomaisluvat 
 

Kohteesta pyydetään lausunnot Pirkanmaan ELY-keskuksesta sekä Pirkanmaan maakuntamuseolta.  

  



 

 

 

2. Kosteikkosuunnitelma 
Luhtajärvet, Rautajärvi 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

6. Hankkeen perustiedot 

6.1. Yleiskuvaus ja tavoitteet 
 

Pälkäneen Rautajärvellä sijaitsevat Luhtajärvet kuuluvat yhdessä Saarijärven kanssa pienten järvien 

ketjuun, joka laskee Kukkian Kortteenpohjaan. Oja on runsasvetinen, riippumatta vuodenajasta. 

Keväisin ja tulva-aikoina tulvat vaivaavat ojaa ja reuna-alueita. Ennen Kortteenpohjaan laskua uoma 

on aikoinaan kaivettu suoraksi. Vanha uoma on jätetty rinnalle mutkittelemaan. Vedet lähtevät 

Saarijärvestä, joka on voimakkaasti umpeenkasvanut. Suuremmissa Luhtajärvissä on vielä vesipintaa 

olemassa, mutta pienin Luhtajärvi keskellä on käytännössä umpeenkasvanut. Kunnostamalla 

pienimmän Luhtajärven ja kaivamalla laskeutusaltaat alimman Luhtajärven molemmin puolin (ylä- 

ja alapuolelle), pyritään edistämään vesiensuojelua alueella. Kohteessa tehtävät toimenpiteet 

lisäisivät vesiensuojelutoimien lisäksi alueen maisemallisia ja virkistysarvoja sekä luonnon 

monimuotoisuutta.  

15.6.2017 otettujen vesinäytteiden mukaan ojaveden mukana kulkeutuu typpeä N 1042 µg/l, 

fosforia P 32 µg/l ja kiintoainetta 4,7 mg/l ojan yläosassa sekä typpeä N 1284 µg/l, fosforia P 53 µg/l 

ja kiintoainetta 4,3 mg/l ojan alaosassa.  

Kosteikon perustaminen on osa valtakunnallista Freshabit Life IP-hanketta. Hanke vastaa kosteikon 

suunnittelu- ja osittain myös toteutuskustannuksista erillisen sopimuksen mukaan.  

 

6.2. Kosteikon sijainti 
 

Maakunta: Pirkanmaa 

Kunta: Pälkäne 

Kylä: Rautajärvi 

Kiinteistö: 635-444-1-881, 635-444-876-5 

Maanomistajat/-t: Heikki Arpiainen 

Suunnittelualue kuuluu Kokemäenjoen vesistöalueeseen (35) ja siinä Längelmäveden ja Hauhon 

reittien vesistöalueeseen (35.7). Kukkian alue (35.781) on Kukkian reitin valuma-alueen (35.78) 3. 

jakovaiheen alue.  



 

 
Kuva 1. Sijaintikartta.  

6.3. Maanomistajien suostumukset 
 

Maanomistajan lupa:  

o kyllä X 

o ei 

o ehkä 

Kohteen maastokatselmus on tehty yhdessä maanomistajan kanssa. Alustava suostumus 

maanomistajalta on siis saatu, kirjallinen lupa hankitaan myöhemmin.  

6.4. Alueen arvot  
 

Alueella on muinaismuistomerkkejä ja/tai –alueita:  

o kyllä 

o ei X 

o jos, minkälaisia/mitä:  

Alue sijaitsee pohjavesialueella 

o kyllä 

o ei X 



 

o jos, millä:  

Alueella on suojelualueita tai muita luontoarvoja 

o kyllä 

o ei X 

o jos, mitä:  

6.5. Ojitus- ja perkausyhtiöt 
 

Alueella ojitus- tai perkausyhtiöt 

o kyllä 

o ei 

o ei tiedossa X 
 

7. Suunnittelualue 

7.1. Uusien laskeutusaltaiden perustaminen sekä olemassa olevan altaan 

kunnostaminen 
 

Kohteessa on järviketju. Kuvassa 2 on esitetty suunnittelukohteet. Kohteet koostuvat yhden järven 

kunnostuksesta ja mahdollisesti kahden laskeutusaltaan perustamisesta toisen järven ylä- ja 

alapäähän. Kiinteistörajat kulkevat ojassa ja järvien reuna-alueilla, joten kaivettaessa on etsittävä ja 

otettava huomioon rajapyykit.  

Pienen Luhtajärven eli olemassa olevan altaan kunnostuksessa ensin on raivattava alue. Kohde on 

tällä hetkellä voimakkaasti pusikoitunut. Sen jälkeen perataan allas kasvustosta ja kaatuneista 

puista. Kun saadaan vesipintaa esille, arvioidaan mahdollinen padotustarve. Mahdollinen kertynyt 

liete on poistettava. Tarkasteltava samalla myös laskuojan kuntoa, avattava se, mikäli täysin 

umpeenkasvanut. Huolehdittava, että vesi pääsee kulkemaan altaaseen ja sieltä pois.  

Uudet altaat perustetaan kuvan 2 mukaisiin paikkoihin. Altaiden muodot, koot ja tarkat paikat 

sovitaan tarkemmin varsinaisten kaivutöiden koittaessa. Töitä tehdessä on otettava huomioon 

vesitilanne. Kaivutöitä toteutettaessa on otettava huomioon maaston muodot ja toteutettava kaivu 

maastoon sopien. Altaiden paikat on merkitty kartalle suuntaa-antavasti, huomioitava varsinaisia 

kaivutöitä tehdessä. Järven alapuolisen altaan tilanne on arvioitava toteuttamisajankohtana. Mikäli 

tilanne vedenpinnan tason suhteen silloin on hyvä, on allas syytä toteuttaa enemmänkin uomana 

kuin varsinaisena altaana.  

Myös uudet altaat on syytä padottaa. Näin altaat voidaan perustaa mahdollisuuksien mukaan 

patoamalla ja jättää kaivutöitä pienemmälle.  

Kaikkien altaiden kaivutyöt on syytä ajoittaa talveen tai muuhun vähän veden aikaan. Lintujen 

pesimäaikaa on syytä välttää. Maa voidaan mahdollisuuksien mukaan läjittää viereisille 

laidunmaille, mutta tarkoista paikoista on sovittava erikseen maanomistajan kanssa.  

 



 

 

 
Kuva 2. Pienen järven kunnostus sekä laskeutusallaspaikat. Alemman altaan kohdalle sopisi 

paremminkin mutkitteleva uoma. (©maanmittauslaitos)  

7.2. Mitoitustiedot rakennusvaiheessa  
 

Valuma-alue: 281 ha  

Valuma-alueella peltoa: 38 ha 

Kosteikon pinta-ala valuma-alueesta: tarkentuu 

Pellon pinta-ala valuma-alueesta: 14 % 

 

Luhtajärven yläpuolisen altaan mitat voisivat suuntaa antavasti olla n. 20 x 40-50 m. Alempi allas 

muotoutuu rakennusvaiheessa maaston muotoon sopivaksi veden pinnan niin salliessa. 

Kunnostettavan altaan pinta-ala selvinnee raivaustyön jälkeen. Myös kaivumassojen arvioitu määrä 

saadaan, kun tilanne on arvioitu maanomistajan kanssa.  



 

 
Kuva 3. Valuma-aluekartta. Allaspaikat esitetty punaisella. (©maanmittauslaitos) 

8. Kosteikon hoito ja kunnossapito 
 

Kosteikon toimivuutta on seurattava säännöllisesti. Kosteikon hoidon periaatteita ovat seuraavat:  

- pato- ja pengerrakenteiden tarkastaminen ja kunnossapito 

- lietteen määrän seuranta ja poisto 

- kasvillisuuden niitto ja poisvienti 

- kasvillisuuden poisto kosteikon pohjalta ja vesialueilta 

- reuna-alueiden laidunnus mahdollisuuksien mukaan 

- puuston ja pensaikkojen raivaus 

- kasvillisuuden istuttaminen ja hoito 

- linnunpönttöjen asentaminen 

- riistaruokinta 



 

- pienpetopyynti 

9. Hankkeen kustannusarvio 
 

Kustannuksia syntyy kosteikkoalueen kaivutöistä sekä mahdollisista patorakenteista. 

Kosteikkokohteessa on myös jonkin verran raivaustöitä ennen toteuttamista. Kaivutöiden lisäksi 

patorakennelmien materiaaleista tulee kustannuksia (mm. suodatinkankaat, kiviaines ym. muut 

materiaalit). Tarkka kustannusarvio saadaan, kun tarjouspyynnöt on käsitelty.  

10. Tarvittavat viranomaisluvat 
 

Kohteesta pyydetään  lausunnot Pirkanmaan ELY-keskuksesta sekä Pirkanmaan maakuntamuseolta.  

3. Tuuliosojan 

laskeutusallassuunnitelma 
 

Sijainti: Puutikkala, Pälkäne, Pirkanmaan maakunta 

Kiinteistö: 635-445-1-4 

Maanomistaja: Mika Saksala 

Valuma-alue: Kukkian alue (35.781), Kukkian reitin valuma-alue (35.78), Längelmäveden ja Hauhon 

reittien vesistöalue (35.7), Kokemäenjoen vesistöalue (35) 

Kohde sijaitsee Pälkäneellä. Kohteessa Tuuliosoja laskee Kiimajärvestä Tuulioslahteen, Kukkiaan. 

Tuuliosojan varrelle voisi olla mahdollisuus toteuttaa pieniä laskeutusaltaita. Altaat toimisivat 

kiintoainetaskuina eli veden virtaaman hidastuessa mahdollinen mukana kulkeva kiintoaines 

laskeutuisi taskujen pohjalle eikä näin ollen päätyisi vesistöön. Lisäksi altaat lisäisivät luonnon 

monimuotoisuutta kohteessa, vaikuttaisivat maisemalliseen arvoon sekä toimisivat 

riistakosteikkoina.  

15.6.2017 otettujen vesinäytteiden mukaan ojaveden mukana kulkeutuu typpeä N 1136 µg/l, 

fosforia P 30 µg/l ja kiintoainetta 6,2 mg/l.  

Kosteikon perustaminen on osa valtakunnallista Freshabit Life IP-hanketta. Hanke vastaa kosteikon 

suunnittelu- ja toteutuskustannuksista erillisen sopimuksen mukaan.  

Kohteen maastokatselmus on tehty yhdessä maanomistajan kanssa. Alustava suostumus 

maanomistajalta on siis saatu, kirjallinen lupa hankitaan myöhemmin.  

Alueella ei ole muistomerkkejä, ei merkittäviä maisemallisia kokonaisuuksia eikä se sijaitse 

pohjavesialueella.  

Altaat perustetaan kaivamalla ojan varteen. Kaivumassojen läjityksestä on sovittava maanomistajan 

kanssa, ehdotus viereisille pelloille. Tässä alustavassa suunnitelmassa on esitetty altaiden paikat, 



 

tarkemmat mitat altaille on syytä tarkistaa yhdessä maanomistajan kanssa. Altaat voisi muotoilla 

maastoon sopiviksi mahdollisuuksien mukaan. Soikion muoto ei ole ainoa vaihtoehto. 

Mutkittelevilla altaiden muodoilla saadaan veden kulkua hidastettua tehokkaasti. Kohteen 

toteuttamiseen kuuluu puuston raivaaminen. Altaiden lisäksi reuna- eli hoitoalueet on huomioitava 

ja toteutettava maastoon sopiviksi. Altaat olisi hyvä padota ja suosia padon toteuttamiseksi 

luontaista pohjapatosysteemiä.  

Mitoitustiedot:  

Valuma-alue: 247 ha  

Valuma-alueella peltoa: 7,3 ha 

Altaiden koko keskimäärin: leveys n. 20-25 m, pituus n. 30-50 m 

Keskisyvyyden n. 1m mukaan laskettuna altaan kaivumassa on noin 900 m3.  

Pellon pinta-ala valuma-alueesta: n. 3 % 

Altaan toimivuutta on seurattava säännöllisesti. Altaan hoidon periaatteita ovat seuraavat:  

- pato- ja pengerrakenteiden tarkastaminen ja kunnossapito 

- lietteen määrän seuranta ja poisto 

- kasvillisuuden niitto ja poisvienti 

- kasvillisuuden poisto altaan pohjalta ja vesialueilta 

- reuna-alueiden laidunnus mahdollisuuksien mukaan 

- puuston ja pensaikkojen raivaus 

- kasvillisuuden istuttaminen ja hoito 

- linnunpönttöjen asentaminen 

- riistaruokinta 

- pienpetopyynti 

 



 

 

Kartta 1. Allaspaikat. (©maanmittauslaitos)  

 



 

Kartta 2. Altaiden paikat esitetty. Muodot saattavat vaihdella mm. padotuksesta riippuen. 

(©maanmittauslaitos, SYKE) 

 

 

Kartta 3. Valuma-alue. (©maanmittauslaitos, SYKE) 



 

 

Kartta 4. Tuulioslahden ilmakuvalta näkyvät valumat. (©Google)  



 

 
Kuva 1. Altaan 1 alue. Edustalla kulkee oja, allasrakenne sopisi ojan takana näkyvälle alueelle.  



 

 
Kuva 2. Altaan 2 paikka.  

 

 

 

 




