
ylijäämämaiden
läjitys suojavallialueelle

ylijäämämaiden
läjitys suojavallialueelle

kosteikon
pohja +123.30

kosteikon
pohja +123.30

padon takaluiskan
kaltevuus vähintään 1:2

padon etuluiskan
kaltevuus vähintään 1:3

saareke +123.90
luiskat 1:3

niemekkeet +123.95
luiskat 1:3

rannan luiskat
vähintään 1:3

niemeke +123.95
luiskat 1:3

saareke +123.90
luiskat 1:3

niemeke +123.95
luiskat 1:3

niemeke +124.00
luiskat 1:3

niemeke +123.90
luiskat 1:3

niemeke +123.90
luiskat 1:3

niemeke +123.85
luiskat 1:3

kosteikon nro 5 kokonaispinta-ala n. 0,57 ha

kosteikon nro 5 vesipinta-ala n. 0,43 ha

lieteallas +122.50

Vp+122.68

Op+122.39

suodatinkangas + kiviverhoilu
tuloputken kauluksen ympärille

niemeke +123.95
luiskat 1:3

kosteikon pohjakynnys (+123.80) virtausuomineen
     - harjan vaakasuora leveys n. 3,0 m
     - sivusuuntainen luiskakaltevuus 1:3
     - takaluiskan kaltevuus noin 1:5

patopenkereen harja +124.10

(padon pituus n. 280 m, leveys päältä 1,5 m)

lieteranta/matalikko +123.80

ei kaivua

padon takaluiskan
kaltevuus vähintään 1:2

ylijäämämaiden
läjitys suojavallialueelle

niemeke +124.05
luiskat 1:3

kosteikon
pohja +123.30

niemeke +124.00
luiskat 1:3

niemeke +124.05
luiskat 1:3

kosteikon
pohja +123.90

kosteikon
pohja +124.10

niemeke +124.15
luiskat 1:3

patopenkereen harja +124.20

(padon pituus n. 175 m, leveys päältä 1,5 m)

patopenkereen harja +124.90

(padon pituus n. 140 m, leveys päältä 1,5 m)

rannan luiskat
vähintään 1:3

niemeke +124.70
luiskat 1:3

niemeke +124.80
luiskat 1:3

niemeke +124.75
luiskat 1:3

saareke +123.95
luiskat 1:3

lieteallas +122.50

padon etuluiskan
kaltevuus vähintään 1:3

ylijäämämaiden
läjitys suojavallialueelle

padon etuluiskan
kaltevuus vähintään 1:3

kosteikon pohjakynnys (+123.90) virtausuomineen
     - harjan vaakasuora leveys n. 3,0 m
     - sivusuuntainen luiskakaltevuus 1:3
     - takaluiskan kaltevuus noin 1:7

suodatinkangas + kiviverhoilu
tuloputken kauluksen ympärille

suodatinkangas + kiviverhoilu
putken kauluksen ja suun eteen 

suodatinkangas + kiviverhoilu
putken kauluksen ja suun eteen 

kosteikon nro 6 kokonaispinta-ala n. 0,69 ha

kosteikon nro 6 vesipinta-ala n. 0,53 ha

kosteikon pohjakynnys (+124.60) virtausuomineen
     - harjan vaakasuora leveys n. 3,0 m
     - sivusuuntainen luiskakaltevuus 1:3
     - takaluiskan kaltevuus noin 1:5

lieteallas +123.10

suodatinkangas + kiviverhoilu
tuloputken kauluksen ympärille
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36280 Pikonlinna

niemeke nykykorossaan
(luiskat 1:3)

Vp+123.67
Op+123.34

kosteikon
pohja +123.50

kosteikon
pohja +124.20

niemeke +124.15
luiskat 1:3

niemeke +124.15
luiskat 1:3

niemeke +124.15
luiskat 1:3

saareke +124.10
luiskat 1:3

niemeke +124.20
luiskat 1:3

niemeke +124.20
luiskat 1:3

saareke +124.10
luiskat 1:3

niemeke +124.20
luiskat 1:3

ylijäämämaiden
läjitys suojavallialueelle

ylijäämämaiden
läjitys suojavallialueelle

ylijäämämaiden
läjitys suojavallialueelle

niemeke +124.95
luiskat 1:3

saareke +124.90
luiskat 1:3

niemeke +124.95
luiskat 1:3

kosteikon nro 7 kokonaispinta-ala n. 0,92 ha

kosteikon nro 7 vesipinta-ala n. 0,70 ha

rannan luiskat
vähintään 1:3

Vp+123.55
Op+123.32kosteikon pohjakynnys (+124.00) virtausuomineen

     - harjan vaakasuora leveys n. 3,0 m
     - sivusuuntainen luiskakaltevuus 1:3
     - takaluiskan kaltevuus noin 1:15

suodatinkangas + kiviverhoilu
putken kauluksen ja suun eteen 

lieteallas +122.70

padon takaluiskan
kaltevuus vähintään 1:2

padon takaluiskan
kaltevuus vähintään 1:2

patopenkereen harja +124.30

(padon pituus n. 235 m, leveys päältä 1,5 m)
padon etuluiskan
kaltevuus vähintään 1:3

Vp+123.25

Op+122.99

Vp+123.36

Op+123.11

kosteikon pohjakynnys (+124.80) virtausuomineen
     - harjan vaakasuora leveys n. 3,0 m
     - sivusuuntainen luiskakaltevuus 1:3
     - takaluiskan kaltevuus noin 1:7

patopenkereen harja +125.10

(padon pituus n. 160 m, leveys päältä 1,5 m)

rannan luiskat
vähintään 1:3

lieteallas +123.40
suodatinkangas + kiviverhoilu
tuloputken kauluksen ympärille

luiskat 1:3

luiskat 1:3

luiskat 1:3

luiskat 1:3
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