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1 Mistä idea mallikosteikolle?

Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen (POKE) luonnonvara-alalle Saa-
rijärven Tarvaalaan perustettiin monivaikutteinen kosteikko talvella 2012. 
Kosteikko toimii mallikohteena maatalous- ja ympäristöalan opetuksessa 
sekä erilaisissa koulutustilaisuuksissa. POKE:ssa oli koulutusjohtaja Pekka 
Janhosen johdolla jo pitkään pohdittu mitä käyttöä oppilaitoksen vieressä 
sijaitsevalla pellon ja järven välisellä kostealla alueella voisi olla. Alueelle 
istutetun koivikon kasvu on ollut heikkoa maan märkyyden vuoksi. Alue piti 
saada hyödylliseen käyttöön ja siitä syntyi idea mallikosteikon perustami-
selle. Mallikosteikon suunnittelu käynnistyi toden teolla vuonna 2010, kun 
samalla kampusalueella toimivan Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) 
Luonnonvarainstituutin vetämä MAISA-hanke (Maatalouden vesiensuojelun 
kehittäminen Saarijärven vesistöreitin varrella) aloitti toimintansa. Kosteikon 
tarkoituksena on puhdistaa peltojen valumavesiä sekä lisätä luonnon moni-
muotoisuutta, lisäksi kosteikko monipuolistaa oppilaitoksen ympäristöä ja 
maalaismaisemaa. Tämä selvitys on laadittu MAISA-hankkeessa Euroopan 
unionin maaseuturahaston ja Keski-Suomen ELY-keskuksen tuella.

Kuva 1. Mallikosteikko perustettiin veden vaivaamalle alueelle, jossa puuston kasvu on 
ollut heikkoa. Kuvassa alue ennen kosteikon perustamista vuonna 2010.
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Kuva 2. Kuvassa mallikosteikko perustamisen jälkeisenä kesänä vuonna 2012. Kosteikko 
puhdistaa valumavesiä sekä lisää luonnon monimuotoisuutta ja monipuolistaa maisemaa. 
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2 Mallikosteikon perustiedot

Mallikosteikko sijaitsee noin 5 kilometriä Saarijärven keskustasta kaak-
koon. Kosteikko muodostaa kokonaisuuden, joka koostuu pohjoisesta 
ja eteläisestä osasta. Eteläisen kosteikon valuma-alue on 139 ha (peltoa 
16 %) ja pohjoisen kosteikon valuma-alue 29 ha (peltoa 48 %). Eteläi-
sen kosteikon pinta-ala on 1,4 ha (1,0 % valuma-alueesta) ja pohjoisen 
kosteikon pinta-ala on 1,34 ha (4,6 % valuma-alueesta). Veden viipymä 
kevättulvan aikaan eteläisellä kosteikolla on 24 tuntia ja pohjoisella 
kosteikolla 70 tuntia. Kosteikon mitoitusohjeen mukaan veden viipymä 
kosteikolla tulisi olla vähintään vuorokausi, jotta kiintoaine ja siihen 
sitoutuneet ravinteet ehtivät laskeutua kosteikon pohjalle (Puustinen ym. 
2007).

Kuvio 1. Kosteikkokokonaisuus koostuu kahdesta erillisestä kosteikosta, pohjoisesta 
ja eteläisestä osasta. Näiden vedet eivät ole yhteydessä toisiinsa, vaan muodostavat 
erilliset valuma-alueensa. Molemmista kosteikoista vesi laskee Saarijärven vesistöreittiin 
kuuluvaan Summasjärveen.
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3 Aikataulu ja rahoitus

Viljelijät sekä rekisteröityneet yhdistykset voivat hakea monivaikutteisen 
kosteikon perustamiseen ei-tuotannollista investointitukea. Tuen suuruus 
on enimmillään 11 500 €/ha ja se maksetaan jälkikäteen toteutuneiden 
kustannusten perusteella. Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus haki 
alkukesällä 2010 ei-tuotannollista investointitukea Keski-Suomen ELY-
keskukselta monivaikutteisen kosteikon perustamista varten. Myöntei-
nen tukipäätös saatiin helmikuussa 2011, jolloin kosteikkohankkeelle 
myönnettiin ei-tuotannollista investointitukea yhteensä 31 500 €. Tu-
kihakemuksessa hankkeen kokonaiskustannukseksi arvioitiin 44 200 
€. Mallikosteikon perustamisen toteutuneet kustannukset lokakuuhun 
2012 mennessä olivat yhteensä 22 800 €. Suurimmat kuluerät kosteikon 
perustamisessa ovat olleet tähän mennessä kaivuu- ja maansiirtotyöt, 
settipatojen hankinta sekä kosteikkosuunnitelman ostaminen.

Kosteikon rakentamiseen on aikaa kaksi vuotta myönteisen tuki-
päätöksen jälkeen. Erityisistä syistä, esim. vaikeista sääoloista johtuen, 
rakentamiseen voi saada yhden vuoden lisäaikaa. Poken mallikosteikon 
perustaminen aloitettiin talvella 2012 ja eteläinen kosteikko saatiin ra-
kennettua valmiiksi keväällä 2012. Pohjoisen kosteikon rakentamiselle 
haetaan vuoden jatkoaikaa.
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4 Mallikosteikon perustamisen vaiheet

4.1 Suunnitteluvaihe

Kosteikon rakentamisen suunnittelutyö oli erityisen vaativaa, koska alu-
eelle oli hankala päästä tiheän kasvillisuuden ja maan vetisyyden vuoksi. 
Kosteikon puuston raivaaminen olisikin ollut järkevää tehdä jo aiemmin, 
jotta suunnittelutyö olisi ollut helpompaa. 

Kosteikkosuunnitelman laati Maveplan Oy. Suunnitelma sisältää kos-
teikon yleiskuvauksen, tavoitteet, mitoituksen, rakentamisen, arvioidut 
kustannukset sekä hoito- ja kunnossapitotyöt. Suunnitelmaa käytettiin 
pohjana kosteikon perustamisessa, mutta suunnitelmaa jouduttiin muut-
tamaan joiltakin osin rakentamisvaiheessa. Suunnitteluvaiheessa kävi 
ilmi, että ammattitaitoisia kosteikkosuunnittelijoita oli vaikea löytää.

4.2 Lähtötilanne ennen kosteikon rakentamista

Ennen kosteikon rakennustoimenpiteitä alueella oli korkea puusto ja 
hyvin tiheä pensaskasvillisuus, joka oli paikoin lähes läpipääsemätöntä. 
Kosteikkoalueet ovat olleet kosteita läpi vuoden ja toimineet osittain 
kosteikkoina jo ennestään. Tämä oli hyvä lähtötilanne mallikosteikon 
perustamiselle, sillä kosteikot tulisi perustaa ensisijaisesti niiden luontai-
sille paikoille patoamalla. 
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Kuva 3. Ennen rakentamista kosteikkoalue oli vaikeakulkuista ja tiheän kasvillisuuden 
peittämää. Alueella oli myös entisiä ”murahautoja”, joista on otettu ravinteikasta maata 
pelloille levitettäväksi.

Kosteikon kasvillisuuden seuranta aloitettiin kesällä 2011 eli ennen kos-
teikon perustamista, jolloin alueella suoritettiin alkutilanteen kasvilli-
suuskartoitus. Kasvillisuuskartoituksen suorittivat Jyväskylän yliopiston 
biologian opiskelijat. Kosteikon kasvillisuuden kehittymistä on tarkoitus 
seurata vuosittain opiskelijatyönä. Seurannassa on tarkoitus määrittää 
satunnaisista sekä pysyvistä kasvillisuusruuduista kasvilajit ja niiden 
määrät.
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Kuva 4. Kosteikon perustamisen rahoituksen varmistuttua kesällä 2011 kosteikkoalueella 
suoritettiin alkutilanteen kasvillisuuskartoitus. Kartoituksella selvitettiin, minkälainen 
kasvillisuus alueella oli ennen kosteikon perustamista.

Pohjoisella kosteikkoalueella oli ennen rakentamista kolmea erilaista 
kasvillisuuden päätyyppiä. Pellon reunassa oli joutomaata, jota ei ollut vil-
jelty pariin vuosikymmeneen. Toinen päätyyppi oli luontaisesti kehittynyt 
rantametsikkö. Kolmas alueelta löydetty kasvillisuustyyppi oli luhtainen 
suoalue, joka on todennäköisesti entinen ”murahauta” (Vaso 2011).

Eteläisellä kosteikkoalueella oli yksi vallitseva kasvillisuuden pää-
tyyppi; rantametsä, joka on ojitettu ja istutettu rauduskoivulle 1990-lu-
vun alussa. Myös eteläiseltä kosteikkoalueelta löytyi vanhoja ”murahau-
toja”, jotka ovat muuttuneet mataliksi lammiksi (Vaso 2011).
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4.3 Kosteikon rakennusvaiheet

Mallikosteikon rakentamisen ohjauksesta ja suunnittelusta vastasivat 
POKE:n koulutusjohtaja Pekka Janhonen ja projektityöntekijä Pertti 
Hokkanen.

Kuva 5. Kosteikon rakentaminen alkoi puuston raivauksella eteläisellä kosteikolla tammi-
kuussa 2012. Pohjoisen kosteikon puuston raivaus on tarkoitus tehdä talven 2012–2013 
aikana.
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Kuva 6. Eteläisen kosteikon kaivuutyöt aloitettiin maaliskuussa 2012 ja urakka saatiin 
valmiiksi viikon kuluessa kahden kaivurin avulla.

Kuva 7. Pohjoisen kosteikon kaivuutyöt aloitettiin huhtikuussa 2012, jolloin tehtiin pa-
torakennelma. Muita kaivuutöitä ei pystytty tekemään, koska maa ei kantanut painavia 
koneita enää kevään edetessä. Pohjoisen kosteikon puuston raivaus ja kaivuutyöt jatkuvat 
talven 2012-2013 aikana.
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Kuva 8. Pato kannattaa tehdä tiiviistä savesta. Eteläisellä kosteikolla savi löytyi läheltä 
pintaa. Pohjoisella kosteikolla savi löytyi vasta kolmen metrin syvyydestä.

Kuva 9. Padon läheltä löytyvä savi vähentää kustannuksia, joten sopiva savenottopaikka 
kannattaa etsiä jo etukäteen.
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Kuva 10. POKE:n koulutusjohtaja Pekka Janhonen ja kaivuriurakoitsijat suunnittelemassa 
kosteikon rakentamista.

Kuva 11. Eteläiselle kosteikolle päätettiin tehdä kolme syvän veden aluetta, joiden tarkoi-
tuksena on pysäyttää karkea kiintoaines sekä lisätä monimuotoisuutta ja vaihtelevuutta 
kosteikkomaisemaan.
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Kuva 12. Kosteikosta saatuja maamassoja levitettiin läheisille pelloille maan korottami-
seksi ja maanparannusaineeksi. Maamassoilla täytettiin myös avo-ojia sekä korotettiin 
kosteikon saarekkeiksi jääviä alueita.

Kuva 13. Jää ja lumi vaikeuttavat talviaikaista kaivuutyötä. Eteläisellä kosteikolla kaivuu-
massojen arvioitiin lisääntyneen kolmasosalla jään ja lumen takia.
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Kuva 14. Kosteikon rakenteista pyritään tekemään loivia, jotta vältytään eroosiolta. Ete-
läisen kosteikon saarekkeeseen jäi yksi liian jyrkkä reuna, joka saattaa aiheuttaa penkan 
eroosiota sateiden aikaan.

Kuva 15. Entisen avo-ojan tilalle laitettiin putki, jotta kosteikon huoltotielle voidaan ajaa 
koneella. 
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Kuva 16. Vuoden 2012 kevättulva nosti vedenpinnan poikkeuksellisen korkealle. Pohjoisen 
kosteikon padon korkeus ei riittänyt. Padon korkeutta tullaan nostamaan talvella 2013.

Kuva 17. Upottavilla mailla painavat koneet voivat olla vaikeuksissa, jos kantavaa maata 
ei löydy. Kuvassa kosteikon läheiselle pellolle kaatunut kaivuri.
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Kuva 18. Pohjoisen kosteikon ja Summasjärven väliin jäävästä ladosta on tarkoitus tehdä 
taukotupa, jossa kosteikkoon tutustujat ja muut luontoretkeilijät voivat pitää retkitaukoja.

Kuva 19. Eteläiselle kosteikolle asennettiin settipato kesällä 2012 veden ollessa matalim-
millaan. Settipadon avulla voidaan säätää kosteikon vedenpinnan korkeutta.
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Kuva 20. Settipatoon kiinnitettiin betonipainoja, jotta veden aiheuttama noste saatiin 
kumottua. 

Kuva 21. Maata jouduttiin siirtämään kaukaa eteläisen kosteikon settipadolle. Maamassojen 
siirtäminen lisää huomattavasti kosteikon perustamiskustannuksia.
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Kuva 22. Eteläisen kosteikon näköalapaikalle siirrettiin aikaisemmin käytöstä poistettu 
huvimaja.
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5 Kosteikon hoito ja kunnossapito

Mallikosteikon hoidosta tullaan tekemään kosteikon hoidon erityisympä-
ristötukisopimus 5 tai 10 vuodeksi. Kosteikon hoidon erityisympäristötu-
kea ei ollut vielä haettu lokakuussa 2012, koska kosteikon rakentaminen 
on kesken. 

Kosteikon rakenteiden kestävyyttä tarkkaillaan erityisesti parin en-
simmäisen vuoden ajan, isojen virtaamien, kuten kevät- ja syystulvien sekä 
rankkasateiden aikaan. Veden ympärivuorokautista kuluttavaa vaikutusta 
ei tule vähätellä. Kosteikon rakenteissa tapahtuu perustamisen jälkeen 
isoja muutoksia maamassojen painuessa ja hakeutuessa paikoilleen. 
Mahdollisia vuotoja tai rakenteiden paikkausta tullaan tekemään aina 
tarvittaessa. Myös roudan aiheuttamat muutokset voivat tehdä vuotoja 
kosteikon patorakenteisiin.

Kuva 23. Vanhasta järven pohjasta rakennettu pato elää erityisen paljon rakentamisen 
jälkeen ja sen kuntoa tulee seurata säännöllisesti, jotta havaitaan mahdolliset vuodot. 
Kuvassa on pohjoisen kosteikon pato.
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Mallikosteikon kasvillisuutta tullaan vähentämään tulevina vuosina, jos 
avovesialueet uhkaavat kasvaa umpeen. Näin saadaan parannettua kos-
teikon maisemallista arvoa ja lajikirjon monimuotoisuutta. Hoitamat-
tomalle kosteikolle muodostuu herkästi yksipuolinen kasvillisuus, joka 
valtaa avovesialueet muiden kasvilajien kärsiessä.

Kiintoaineen kertymistä syvän veden alueisiin tullaan seuraamaan 
tulevina vuosina. Tarvittaessa syvän veden alueita tyhjennetään joko kai-
vurilla tai pumpulla. Tämä tehdään mahdollisimman kuivaan aikaan, 
jotta voidaan välttää veden samentumista ja alapuolisen vesistön kiin-
toainekuormitusta.

Kuva 24. Kosteikon maisemallinen arvo vähenee sen kasvaessa umpeen. Kuvassa etelä-
suomalainen kosteikko, joka puhdistaa tehokkaasti valumavesiä.
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Kuva 25. Erityisesti padon kohdat tulee rakentaa tiiviisti, jotta vältytään vuodoilta. Kuvassa 
eteläisen kosteikon settipato, jolla säädellään kosteikon vedenpinnan tasoa.
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6 Mallikosteikko oppilaitosympäristössä

Kuva 26. Täky+ -hankkeen kosteikkosuunnittelijoiden koulutusryhmä tutustui mallikos-
teikkoon toukokuussa 2012.

Mallikosteikkoa on tarkoitus hyödyntää monipuolisesti ympäristö- ja 
maatalousalan opetuksessa sekä vierailukohteena. Kosteikko toimii ai-
tona oppimisympäristönä, sillä se sijaitsee POKE:n ja JAMK:n luonnon-
vara-alan yksiköiden välittömässä läheisyydessä. Kosteikon ympärille 
tullaan rakentamaan luontopolku, josta on helppo päästä tutustumaan 
kosteikkoon. 
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Kuva 27. Kosteikon rakentamisvaiheessa järjestettiin työnäytöspäivä, jolloin aluetta 
mm. vaaitetiin oppilastyönä. Taustalla näkyy Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen 
rakennuksia.

Kuva 28. Kosteikosta on laadittu esittelyvideo, joka löytyy osoitteista http://www.you-
tube.com/ (hakusana: esim. poken mallikosteikko) ja www.hinkalo.fi > hankkeet > maisa.
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Oppilaitosympäristössä sijaitseva mallikosteikko tarjoaa loistavan mah-
dollisuuden opinnäytetöiden sekä harjoitustöiden tekemiseen. Kosteikko 
tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden myös käytännön töihin esim. ve-
sinäytteiden ottamiseen ja kasvillisuusseurantoihin. Lisäksi opiskelijat 
voivat tehdä kosteikon hoitotoimenpiteitä, kuten kasvillisuuden poista-
mista ja kosteikkorakenteiden kunnostustoimenpiteitä.

Kosteikon vesiensuojelullista tehoa on mahdollista seurata vesinäyt-
teiden ja/tai automaattisen ravinnemittausaseman avulla. MAISA-hank-
keessa on seurattu automaattisen ravinnemittausaseman avulla eteläi-
selle kosteikkoalueelle tulevan veden määrää ja laatua kesäkuusta 2010 
lähtien.

Kuva 29. MAISA-hankkeen automaattinen ravinnemittausasema mittaa kerran tunnissa 
kosteikolle tulevan veden määrää ja laatua.
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Kuva 30. LUMAKO- hankkeen kosteikkokurssin opiskelijat ovat ottaneet kosteikolta 
vesinäytteitä.

Kuva 31. Kesällä 2012 POKE:n ympäristönhoitajaopiskelijat suorittivat kosteikon kasvil-
lisuusseurantaa, jonka avulla selvitettiin kasvillisuuden muutosta kosteikon perustamisen 
jälkeen.
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7 Kosteikon maisemanmuutos

Kosteikon maiseman muutosta on seurattu valokuvaamalla eteläistä 
kosteikkoa näköalapaikalta. Kuvasarja osoittaa maiseman yleispiirteen 
muutoksen kasvillisuuden lisääntyessä. Kuvat on otettu eteläisen kostei-
kon perustamisen jälkeen vuonna 2012.

Kuva 32. Kosteikko maaliskuussa 2012.
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Kuva 33. Kosteikko huhtikuussa 2012.

Kuva 34. Kosteikko toukokuussa 2012.
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Kuva 35. Kosteikko kesäkuun alussa 2012.

Kuva 36. Kosteikko kesäkuun puolivälissä 2012.
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Kuva 37. Kosteikko elokuussa 2012.

Kuva 38. Kosteikko lokakuun alussa 2012.
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Kuva 39. Kosteikko lokakuun puolivälissä 2012.

Kuva 40. Kosteikko lokakuun lopussa 2012.
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Kuvio 2. Havainnollistava piirros POKE:n kosteikkokokonaisuudesta.
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