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1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT
1.1 Opinnäytetyön tausta

Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus perusti Saarijärven Tarvaalaan mallikosteikon vuonna 2012. Opinnäytetyölle tuli tarve, kun kosteikon perustamisvaiheet
haluttiin dokumentoida. Tämä koettiin tärkeäksi, jotta voitaisiin auttaa kosteikkojen
perustajien työtä tarjoamalla käytännön esimerkki kosteikon perustamisesta. Opinnäytetyönä tehtiin tilaustyö ”POKEN MALLIKOSTEKKO. Suunnittelu ja toteutus”. Työ
toimii dokumenttina mallikosteikon perustamisesta ja kyseisen kosteikon esitteenä.
Työn tilaajana oli MAISA - Maatalouden vesiensuojelun kehittäminen Saarijärven
vesistöreitin varrella -hanke, joka oli myös edesauttamassa kosteikon perustamista.
MAISA – hankkeessa edistetään maatalouden vesiensuojeluun liittyvän tiedon ja menetelmien käyttöönottoa Saarijärven vesistöreitin valuma-alueella. MAISA – hanketta
hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) Luonnonvarainstituutti.

1.2 Opinnäytetyön tavoitteet

Opinnäytetyön tavoite oli tuottaa visuaalisesti mielenkiintoinen mallikosteikon perustamisvaiheet esittelevä tuotos. Työssä haluttiin tuoda esille kaikki merkittävimmät
kosteikon perustamisen vaiheet valokuvien ja tekstin avulla. Pitkiä tekstiosuuksia
haluttiin välttää, jottei työstä tulisi raskaslukuinen. Työn tilaaja ei halunnut tilaustyöhön JAMK:n raportointimallin mukaista muotoilua. Työn ajateltiin toimivan paremmin halutulle kohderyhmälle vapaalla muodolla. Ensisijainen kohderyhmä tuotokselle
olivat kosteikkojen perustajat.

Tilaustyössä tavoitteena oli valokuvata jokainen kosteikon merkittävä perustamistapahtuma puuston poistosta aina patorakennelman tekoon asti. Tämä oli tärkeää,
jotta sama kuvaustyyli ja laatu säilyisivät läpi työn. Näin työssä ei tarvitsisi käyttää
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useiden henkilöiden ottamia valokuvia, jolloin työstä tulisi yhtenäisempi ja helpommin seurattava.

Hankkeelle tulevassa tuotoksessa haluttiin aloittaa kosteikon maiseman muutoksen
seuraaminen valokuvaamisen avulla. Seurantaa tultaisiin jatkamaan jatkossa oppilastyönä vuosittain. Tulevaisuudessa valokuvista tulisi nähdä maiseman muuttuminen
kasvillisuuden kehittymisen myötä.

Tilaustyön päämääränä on auttaa kosteikkojen perustajien työtä tarjoamalla käytännön esimerkki kosteikon perustamisesta. Työn tulee toimia kosteikon esitteenä niin
netti- kuin paperiversiona.

2 MITÄ KOSTEIKOLLA TARKOITETAAN?
2.1 Luonnontilaiset kosteikot

Kosteikkoihin kuuluvat suot, nevat, marskimaat, letot ja muut vetiset ekosysteemit,
joita löytyy joka puolelta maailmaa. Kosteikkoja tavataan kaikilla mantereilla paitsi
Antarktikselta ja kaikilta kasvillisuusvyöhykkeiltä tropiikista tundralle. Arviolta 6 prosenttia maapallon maan pinta-alasta on kosteikkoa. (Mitsch & Gosselink 1986, 4.)

Kosteikkoja kuvaa yleensä kolme yhteistä pääpiirrettä. Veden läheisyys luonnehtii
aluetta. Kosteikon maalaji poikkeaa läheisistä yläpuolisista maalajeista. Kosteikot
tarjoavat elinympäristön kasvistolle, joka on sopeutunut vetisiin olosuhteisiin, ja kosteikoilta puuttuvat tulvimista sietämättömät lajit. (Mitsch & Gosselink 1986, 15-16.)

Kosteikkoja kutsutaan maiseman munuaisiksi niiden hydrologisten ja kemiallisten
kiertojen takia. Ne ottavat vastaan ihmisten aiheuttamia päästöjä sekä luonnon
omaa kuormitusta. Niiden tiedetään puhdistavan vesiä, tasaavan tulvia, suojaavan
rantavesiä sekä lisäävän pohjavesivarastoja. Ennen kaikkea kosteikot tarjoavat ainut-
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laatuisia elinympäristöjä suurelle määrälle eläimiä ja kasveja. (Mitsch & Gosselink
1986, 3.)
Fisherin ja Acremanin (2004, 675) mukaan maailmalla tehdyt tutkimukset osoittavat,
että suurin osa luonnontilaisista kosteikoista poistaa ravinteita vedestä, mutta osa
saattaa jopa lisätä ravinteiden määrää vedessä. Tämän vuoksi rakennettavat kosteikot tulisi suunnitella hyvin, jotta voidaan välttää ravinteiden määrän kasvaminen
vedessä. Kaikki kosteikot eivät toimi luonnostaan ravinteiden poistossa, ja niiden
vesiensuojelullista tehoa voidaan yleensä parantaa.

2.2 Perustetut kosteikot

2.2.1 Vesiensuojelukosteikot

Ravinteita poistavat kosteikon prosessit vaativat tavoitteista riippuen erilaisia ratkaisuja ja kosteikon rakenteita. Vesiensuojelukosteikoissa vesiensuojelutavoite tulisi olla
lähtökohtana, johon muut tavoitteet sovelletaan mahdollisimman luontevasti. Suomessa kosteikkojen vesiensuojelutavoitteella tarkoitetaan ensisijaisesti maatalouden
hajakuormituksen vähentämistä. (Puustinen, Koskiaho, Gran, Jormola, Maijala, Mikko-Roos, Puumala, Riihimäki, Räty & Sammalkorpi 2001, 7, 15.)

Vesiensuojelukosteikossa maisemalliset tai monimuotoisuuden tavoitteet voivat jäädä päätavoitteen varjoon. Maisemalliset tavoitteet ovat pyrkimystä suunnittelijasta
riippuen miellyttävän näköiseen kosteikkojen ulkomuotoon. Monimuotoisuudella
tarkoitetaan kosteikkojen kirjavaa yleisilmettä, muotojen vaihtelevuutta ja runsasta
lajikirjoa.

Vesiensuojelukosteikkojen toimivuuden suunnittelu on tärkeää, jotta ne poistaisivat
ravinteita tehokkaasti. Ne tulisi sijoittaa alueelle, jossa niille saadaan riittävä pinta-ala
valuma-alueeseen nähden. Suomessa tutkittujen kosteikkojen ravinnemittaustulok-
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set kertovat, että kosteikon koolla suhteessa valuma-alueen kokoon on suuri merkitys vesiensuojelun kannalta. Alle 1 %:n valuma-alueen koosta olevissa kosteikoissa
viipymä jää liian lyhyeksi. Viipymä tarkoittaa aikaa, jolloin kosteikon vesimäärä uusiutuu kerran. On myös havaittu, että jopa 3 %:n valuma-alueen koosta olevissa kosteikossa ei päästä hyviin ravinnepoistumiin, jos kosteikko toimii huonosti tai siihen
tulevan veden ravinnepitoisuudet ovat laimeita. (Puustinen, Koskiaho, Puumala &
Riihimäki 2000, 231.)

2.2.2 Monivaikutteiset kosteikot

Monivaikutteisten kosteikkojen yleinen tavoite on yhdistää vesiensuojelulliset, eläimistölliset ja maisemalliset tavoitteet mahdollisimman hyvin. Käytännössä kaikkia
kosteikon tavoitteita ei voida toteuttaa yhtäaikaisesti, ja siksi kosteikoista muodostuu
paikallisesti hyvinkin erilaisia. Monivaikutteisissa kosteikoissa muodostuu erilaisia
painotuksia tavoitteisiin. (Puustinen, Koskiaho, Jormola, Järvenpää, Karhunen, MikkoRoos, Pitkänen, Riihimäki, Svensberg & Vikberg 2007, 7.)

Kosteikkojen perustamisella palautetaan maalaismaisemista kadonnutta kosteiden
alueiden kirjavuutta. Onkin perusteltua tehdä riittävän useita erilaisia kosteikkoja,
jotta saadaan palautettua maaseudun luonnollista monimuotoisuutta. (Puustinen
ym. 2007, 9.)

2.2.3 Muut kosteikot

Aitto-ojan, Rautiaisen, Alhaisen, Svensbergin, Väänäisen, Nummen ja Nurmen (n.d.,
5) mukaan metsästäjäin keskusjärjestön selvitysten perusteella metsästäjät ovat viime vuosikymmenten aikana perustaneet ja kunnostaneet noin 1500-2000 kosteikkoa. Riistakosteikkoja voidaankin pitää Suomen yleisimpänä perustettuna kosteikkotyyppinä. Riistakosteikon päätavoite on parantaa haluttua riistaeläimen poikastuo-
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tantoa ja sen elinympäristöä. Riistakosteikolla voidaan järjestää esim. lisäruokintaa
tai tehdä riistaeläinten pesäpaikkoja. Riistakosteikoksi perustetaan monesti vesiensuojelun kannalta liian pienikokoisia kosteikkoja. Riistakosteikoilla on kuitenkin monia hyödyllisiä ympäristövaikutuksia, kuten maiseman ja luonnon monimuotoisuuden
lisääntyminen.

Suomessa on myös muutamia kala- ja raputalouden parantamiseen tähtääviä kosteikkoja. Onkin paljon monenlaisia kosteikkoja, joilla on hyvin erilaisia tarkoituksia.
Sanotaankin, että ”kosteikkoja on yhtä monta kuin niiden tekijöitä”.

3 KOSTEIKON VESIENSUOJELULLINEN TOIMINTA
3.1 Kiintoaineen sedimentoituminen

Pohjoismaisissa olosuhteissa suurin osa maatalouden kuormituksesta tulee keväisin
ja syksyisin, kun kosteikkojen biologinen aktiivisuus on heikkoa. Tällöin kosteikot
toimivat vesiensuojelullisesti lähinnä kiintoaineen laskeutumisen avulla. (Koskiaho,
Ekholm, Räty, Riihimäki & Puustinen 2003, 101.) Riittävällä viipymällä ja hydraulisella
tehokkuudella voidaan parantaa kosteikon vesiensuojelun tärkeimmän toiminnon eli
kiintoaineen sedimentoitumista. Suurin osa maatalouden kuormituksesta tulevasta
fosforista on sitoutunut kiintoaineeseen. Kiintoaineen sedimentoituessa poistuu vedestä myös fosforia. (Puustinen ym. 2007, 12.)

Kosteikko tulisi rakentaa riittävän isoksi ja siten, että vesi jakautuu tasaisesti kosteikon joka osaan. Viipymä onkin erittäin tärkeä tekijä kosteikon vesiensuojelun toiminnan kannalta. Mitä pitempi viipymä, sitä hienojakoisempi kiintoaine laskeutuu
kosteikon pohjalle. Myös kosteikon kasvillisuus parantaa kiintoaineen sedimentaatiota. (Koskiaho ym. 2003, 101.) Kasvillisuus hidastaa veden virtausnopeutta ja pysäyttää kiintoainepartikkeleita (Puustinen ym. 2007, 14).
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3.2 Ravinteiden poistuminen vedestä

3.2.1 Fosfori

Liukoisen fosforin sitoutuminen vedestä maahiukkasiin perustuu maan ja veden fosforin väliseen suhteeseen. Veden liukoisen fosforipitoisuuden ylittäessä maaainekselle ominaisen fosforin tasapainopitoisuuden sitoutuu fosforia maahiukkasiin
ja kiintoaineeseen. Tätä kosteikon prosessia kutsutaan adsorptioksi. Tilanteen ollessa
toisinpäin, saattaa siitä seurata desorptiota, jossa liukoista fosforia vapautuu veteen.
Tämän takia kosteikko olisi hyvä sijoittaa paikkaan, jossa tulevan veden liukoisen fosforin pitoisuudet ovat suuria ja kosteikon maaperä olisi fosforipitoisuudeltaan matala. (Puustinen ym. 2007, 13.)

Adsorptio on sitä tehokkaampi, mitä enemmän maaperässä tai kiintoaineessa on
sekoittuneena vapaata, fosforilla kyllästymätöntä rautaa ja alumiinia. Prosessi toimii
myös paremmin runsashappisissa olosuhteissa ja näin edellyttää päinvastaisia olosuhteita kuin typen poisto. Matalat vesialueet sisältävät enemmän happea kuin syvät
alueet. (Puustinen ym. 2007, 13-14.) Pohjoismaisissa tutkimuksissa onkin huomattu,
että alle 0.5 m:n syvyiset kosteikot toimivat kokonaisfosforin poistossa paremmin
kuin syvät kosteikot (Uusi-kämppä, Braskerud, Jansson, Syversen & Uusitalo 2000,
156).

3.2.2 Typpi

Kosteikon typen poistumisen tärkeimpänä muotona pidetään denitrifikaatiota. Tässä
prosessissa veden nitraattityppi pelkistyy mikrobitoiminnan kautta kaasumaiseen
muotoon ja sitä kautta ilmakehään. Denitrifikaation voimakkuuteen kosteikossa vaikuttavat veden lämpötila, orgaaniseen aineen määrä, kosteikkoon tulevan veden
nitraattitypen pitoisuus ja happiolosuhteet. Nitraattityppi poistuu sitä paremmin,
mitä lämpimämpää vesi on. Kosteikko kannattaa sijoittaa paikkaan, jossa tulevan
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veden nitraattitypen pitoisuudet ovat korkeat. Erityisen tärkeä niin typen kuin fosforinkin poiston osalta on taata riittävän pitkä viipymä. (Puustinen ym. 2007,13.)

4 PÄÄTELMÄT POKEN MALLIKOSTEIKON VESIENSUOJELUSTA
4.1 Eteläinen kosteikko

Eteläisellä kosteikolla on asennettu settipato, jolla säädellään haluttua vedenpinnan
korkeutta. Tällä kohteella kosteikon vedenpinnan säätelyllä on kuitenkin rajoituksensa. Kosteikon tyhjennys ei onnistu, koska settipadon veden purkupää sijaitsee järvessä, jonka vedenpinnankorkeus määrää alimman mahdollisen kosteikon vedenpinnan.
Tämän takia menetetään useissa tilanteissa järven vedenpinnan ollessa korkealla
nimenomaan settipadon päätarkoitus eli kosteikon vedenpinnan säätömahdollisuus.
Vaihtoehtoinen ratkaisu settipadon tilalle olisi voinut ollut pohjapato, jolla olisi säädetty tekovaiheessa haluttu kosteikon vedenpinnan korkeus. Tämä olisi ollut kustannuksen kannalta ja maisemallisesti parempi ratkaisu.

Veden jakamiseksi kosteikon eri osiin on tehty vedentulopäähän kolme uomaa. Näiden tarkoitus on jakaa tulovedet kosteikon eri osiin tasaisesti. Tämä ei kuitenkaan
käytännössä toimi, vaan veden pääsääntöinen virtaama menee vain yhtä uomaa pitkin. Näin ollen tulovesi ei jakaudu tasaisesti kosteikolle. Tämä aiheuttaa turhaa yhden
uoman voimakkaampaa eroosiota ja yhden syvänveden alueen ylikuormittumista
muihin syvän veden alueisiin nähden. Tätä voitaisiin parantaa suuntaamalla vedentuloputki paremmin tai erilaisilla vedenvirtauksen jakojärjestelmillä.

Kosteikon veden syvyys on saatu hyvin hallittua, ja suurin osa veden syvyydestä on
alle 0,5 metriä, syvän veden alueilta lukuun ottamatta. Kosteikkoalueen ravinteikas
pintakerros poistettiin veden alle jäävältä alueelta. Matalat vesialueet ja fosforiköyhä
maa parantavat fosforin pidättymistä kosteikkoon.
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Syvän veden alueet ovat tärkeitä typen poistossa, sillä denitrifikaatio tarvitsee hyvin
toimiakseen hapettomia olosuhteita. Syvän veden alueet sisältävät yleensä vähemmän happea kuin matalat alueet. (Puustinen ym. 2007, 14.) Mallikosteikossa on
huomattavan paljon syvän veden aluetta, joten tältä osalta typen poistumisen edellytykset ovat myös hyvät. Suurin rajoittava tekijä ravinteiden poistumiseen onkin veden viipymän lyhyys. Ravinteiden sekä kiintoaineen poistuminen vedestä vaatii aikaa.
Kevään tulvatilanteissa, jolloin kuormitus on suurta, jää viipymä lyhyeksi.

Kosteikolle rakennettiin vedenalainen vyöhyke, joka estää veden oikovirtauksen suoraan veden poistopäähän. Tämä on hyvä, sillä suoraan poistopäähän pääsevät vedet
heikentävät kosteikon vesiensuojelullista tehoa merkittävästi.

Kosteikkoon tehtiin jokimainen rakenne, jossa veden virtaus kiemurtelee uomia pitkin vesien purkupäähän. Tämä on hydraulisesti tehokas ratkaisu, mutta ei vesiensuojelun kannalta paras mahdollinen. Uomamaisessa rakenteessa veden virtausnopeus
ei hidastu merkittävästi, jolloin uomien eroosio voi olla voimakasta. Tämän tyyppisestä ratkaisusta seuraa myös, ettei koko kosteikon vesipinta-ala tule vesiensuojelullisesti tehokkaaseen käyttöön, vaan vesi ns. seisoo jossain paikoin.

Kosteikolle ei istutettu mitään kasvilajeja estämään perustamisvuoden penkkojen ja
padon eroosiota. Luontainen kasvusto kuitenkin hyvin äkkiä juurtui alueelle ja sitoi
maa-ainesta. Tästä päätellen kasvien istuttamisen tuoma vesiensuojelullinen hyöty ei
olisi ollut merkittävä.

Puutteistaan huolimatta voidaan olettaa eteläisen kosteikon olevan vesiensuojelullisesti arvokas. Tehokkuutta olisi voitu lisätä, jos kosteikon suunnittelussa olisi panostettu enemmän vesiensuojeluun. Kosteikkosuunnitelma olisi tullut tilata yritykseltä,
jolla on kosteikon vesiensuojelullista osaamista. Maveplan Oy:lta tilattu suunnitelma
keskittyy tekniseen osaamiseen, jossa ei oteta huomioon tarpeeksi kosteikon vesiensuojelullisia prosesseja ja niiden vaatimuksia. Toteutuneet rakenteet poikkeavat
huomattavasti kosteikkosuunnitelmassa olleista suunnitelmakartasta (ks. kuvio 1).
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KUVIO 1.Eteläisen mallikosteikon keskeisimmät suunnitellut rakenteet

Tulee kuitenkin muistaa, että POKEn mallikosteikko on myös monivaikutteinen eikä
pelkästään vesiensuojeluun tähtäävä rakenne. Maisemallisesti kosteikko on oikein
onnistunut ja tuo vaihtelua maalaismaisemaan. Ainut häiritsevä yksityiskohta on settipato, joka erottuu ikävästi kosteikosta. Luonnon monimuotoisuutta kosteikko parantaa tarjoamalla kosteikkoon sopeutuneille lajeille ainutlaatuisen elinympäristön.

4.2 Pohjoinen kosteikko

Pohjoisen kosteikon vesiensuojelun tehokkuuden arvioimista ei voitu tehdä, sillä kosteikon rakentaminen oli kesken ja tulevista rakenteista ei ollut varmaa tietoa. Kosteikkoa rakennettaessa sovelletaan kosteikkosuunnitelmaa tarpeen mukaan, eikä
olisikaan järkevää alkaa tässä vaiheessa arvailemaan, toteutuvatko suunnitellut rakenteet (ks. kuvio 2).
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KUVIO 2. Pohjoisen mallikosteikon keskeisimmät suunnitellut rakenteet

Kosteikon pitkän laskennallisen viipymän perusteella pohjoisen kosteikon ravinteiden
reduktiot tulevat olemaan korkeampia kuin eteläisellä kosteikolla. Tätä olettamusta
tukee myös valuma-alueen korkeampi peltoprosentti kuin eteläisellä kosteikolla. Tämä tarkoittaa yleensä, että kosteikolle tuleva vesi on ravinteikkaampaa, jolloin myös
reduktiot parantuvat. (Puustinen ym. 2001, 13).
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS
5.1 Aikataulu

Opinnäytetyö tehtiin aikavälillä maaliskuu 2012 – maaliskuu 2013 (ks. taulukko 1).
Tilaustyö aloitettiin samaan aikaan, kuin kosteikon rakentaminen alkoi. Tällä tavoin
saatiin dokumentoitua kosteikon toteuttaminen alusta asti. Hankkeelle tehtävän tilaustyön aikarajaksi asetettiin 2012 marraskuun loppu, koska työ tuli saada valmiiksi
ennen MAISA-hankkeen mahdollista päättymistä joulukuussa 2012. Hankkeen jatkumisesta ei ollut tietoa vielä aikataulua suunniteltaessa.

TAULUKKO 1. Aikataulu
Tehtävä nro

Tehtävä

Kesto (kuukausia)

Aikaväli

1

tiedonkeruu

8

maalis-lokakuu
2012

2

dokumentointi

8

maalis-lokakuu
2012

3

tietojen käsittely

9

maalis- marraskuu
2012

4

tilaustyön koosta-

4

minen
5

raportointi

elo-marraskuu
2012

5

marraskuu 2012maaliskuu 2013

Kosteikon perustamisen tiedonkeruu ja dokumentointi tehtiin maalis-lokakuussa
2012. Tietoja käsiteltiin samanaikaisesti tiedonkeruun ja dokumentoinnin kanssa
maalis-marraskuussa 2012. Opinnäytetyön raportointi aloitettiin, kun tilaustyö oli
tehty marraskuussa 2012. Raportointi kesti opinnäytetyönraportin palauttamiseen
asti maaliskuuhun 2013.
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5.2 Dokumentointi

Tärkeimmät dokumentoinnin keinot olivat muistiinpanojen tekeminen sekä tapahtumien valokuvaaminen. Valokuvasta näki jälkeenpäin tapahtuman päiväyksen ja
kellonajan. Tämä oli tärkeää, jotta pystyi asettamaan tapahtumat oikeaan aikajärjestykseen. Valokuvien yhteyteen kirjoitettiin myös tietoja kuvien tapahtumista. Tämä
osoittautui erittäin hyväksi käytännöksi, sillä tietojen määrä oli suuri. Tietoja kosteikosta kerättiin Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen koulutusjohtajalta Pekka Janhoselta sekä muilta kosteikon toteuttamisessa mukana olleilta.

Isomman ongelman dokumentoinnille aiheuttivat kosteikolla tehtävät toimet, joista
ei ilmoitettu. Ilmoitustoimi oli sovittu monen kosteikosta vastaavan ihmisen kanssa,
mutta aina tieto ei siltikään kulkeutunut perille asti. Näin ollen kaikkia tapahtumia ei
pystytty valokuvaamaan, mutta merkittävimmät tapahtumat tulivat dokumentoiduksi.

5.3 Tietojen käsittely ja raportointi

Lopulliseen työhön tuli kosteikon perustamisen merkittävät tapahtumat, mutta myös
mielenkiintoisia yksityiskohtia kosteikon perustamisesta. Yksityiskohdilla pidetään
lukijan mielenkiintoa yllä. Kappaleet pidettiin yksikertaisina ja helposti luettavina,
koska tilaustyön oli tarkoitus toimia esitteenä.

Kosteikon perustamiseen liittyvät tiedot käsiteltiin aikajärjestyksessä kosteikon perustamisen suunnittelusta edeten itse kosteikon rakentamiseen ja tuleviin hoitotoimenpiteisiin. Näin pidettiin kosteikon tapahtumat oikeassa aikajärjestyksessä ja työn
tekeminen pysyi yhtenäisenä.
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Kaikki kuvat muokattiin säätämällä valoisuus, kontrasti, värikylläisyys ja terävyys vastaamaan luonnonmukaisuutta. Kuvia rajattiin reunoilta poistamaan ylimääräiset alueet ja mahdollinen epäterävyys, jota saattaa tulla kuvan reunoille.

Tilaustyöstä pyydettiin mahdolliset parannusehdotukset MAISA - hankkeen projektipäälliköltä Tarja Stenmanilta. Palaute pyydettiin myös POKEn henkilökunnalta, jotka
olivat olleet mukana kosteikon perustamisessa. Suurempia muutosehdotuksia ei tullut. Korjausehdotukset koskivat työn yksityiskohtia ja muotoilua.

6 TULOSTEN ARVIOINTI JA PÄÄTELMÄT
Opinnäytetyön tavoitteet saavutettiin aikataulun mukaan. Tuloksena saatiin tehtyä
tilaustyö, josta tuli selkeä ja helppolukuinen. Tilaustyö toimii hyvin esitteenä sekä
netti- ja paperiversiona. Tilaustyö on nähtävissä ja ladattavissa netissä Hinkalon sivuilla MAISA - hankkeen kohdalla. Ladatun PDF-tiedoston voi halutessaan tulostaa
paperiversioksi. Kosteikon merkittävimpien perustamisen päätapahtumien valokuvaaminen onnistui hyvin. Työhön sai mukaan laadullisesti sekä dokumenttiarvoltaan
hyviä valokuvia. Tietojen kerääminen onnistui ja niistä saatiin yhdessä valokuvien
kanssa koostettua visuaalisesti mielenkiintoinen kosteikon perustamisvaiheet esittelevä tuotos. Tilaustyötä ei tehty JAMK:n raportointimallin mukaisella muotoilulla,
vaan hankkeen haluamalla vapaammalla muodolla.

Työssä aloitettiin kosteikon maiseman muutoksen seuranta valokuvaamalla. Aloitetusta seurannasta näkee ensimmäisen vuoden kosteikon maiseman muutokset eri
vuodenaikoina ja kasvillisuuden kehittymisen kosteikon perustamisen jälkeen. Työssä
aloitettua kosteikon maiseman muutoksen seuraamista tullaan jatkamaan vuosittain
oppilastyönä. Useamman vuoden seurannan jälkeen olisi syytä tutkia kosteikossa
tapahtuneita muutoksia valokuvista ja tehdä kirjallinen analyysi. Aloitetun työn pohjalta ei tehdä kosteikon lajiseurantaa, vaan vain yleispiirteistä maiseman muutoksen
seurantaa.
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Tilaustyö on saanut hyvän vastaanoton Tarvaalan kampuksella. Monien mielestä tilaustyö tulee olemaan hyödyksi useille kosteikkojen perustajille. Esimerkkitapauksen
avulla kosteikkojen perustajien on helpompi lähteä suunnittelemaan omaa kosteikkoaan. Tämä oli tilaustyön tärkein tavoite.

Tilaustyön tekeminen oli 9 kuukautta kestävä prosessi ja siihen tuli asennoitua sen
mukaisesti. Tarkoitan tällä pitkää sitoutumista kosteikon dokumentoitiin. Kosteikon
rakennusaikaan piti olla valmis lähtemään valokuvaamaan lähes joka päivä, jos kosteikolla alkoi tapahtua jotain. Tässä oli omat haasteensa, mutta kaiken kaikkiaan työn
teko oli mielenkiintoinen ja opettavainen prosessi. Mielestäni tein oikean opinnäytetyön aihevalinnan enkä ole sitä katunut.

Tilaustyön tekeminen edellytti, että toimin yhteistyössä kosteikosta vastaavien henkilöiden ja rakentajien kanssa. Minun täytyi olla tietoinen, mitä kosteikolla tehdään ja
milloin. Tämä kehitti sosiaalista kanssakäymistä ja loi uusia ihmissuhteita, jotka ovat
myös jatkossa hyödyksi.

Maiseman muutoksen seurannan aloituksen olisin voinut tehdä paremmin. Tarkka
kuvanottopaikka olisi voitu merkata maastoon ja pystyttää pysyvä kamerajalusta paikalle. Tällä olisi saatu tarkasti kuvat samasta kohdasta ja samalta korkeudelta. Myös
puustoa olisi voitu poistaa näköalapaikalta, jolloin kosteikko olisi näkynyt paremmin.
Myös erilaiset ilmakuvat olisivat voineet olla mahdollisia niin pienoiskoneella kuin
kauko-ohjattavalla lennokilla. Tässä tapauksessa niin tarkka maiseman muutoksen
valokuvaaminen ei olisi kuitenkaan ollut tarpeen, koska maiseman muutoksen kuvaamista tullaan jatkamaan oppilastyönä. Erityisesti huomiota kannattaa jatkossa
kiinnittää valokuvien ottamiseen samasta kohdasta. On myös tärkeää kuvata samanlaisissa valoisuusolosuhteissa, jolloin itse kosteikon maiseman muutokset tulevat
paremmin esille. Vastuu mallikosteikon hyödyntämistä ja seurannan jatkamisesta jää
kosteikon perustajalle.
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1 MISTÄ IDEA MALLIKOSTEIKOLLE?
Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen (POKE) luonnonvara-alalle Saarijärven 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 perustamiselle. 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 monimuotoisuutta, lisäksi kosteikko
monipuolistaa oppilaitoksen ympäristöä ja maalaismaisemaa. Tämä raportti on laadittu MAISAhankkeessa Manner Suomen 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.

2 MALLIKOSTEIKON PERUSTIEDOT
Mallikosteikko sijaitsee noin 5 kilometriä Saarijärven keskustasta kaakkoon. 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 %).
Eteläisen kosteikon pinta-ala on 1,4 ha (1,0 % valuma-alueesta) ja pohjoisen kosteikon pinta-ala
on 1,34 ha (4,6 % valuma-alueesta). Eteläisen kosteikon veden nimellisviipymä kevättulvan
aikaan on 24 h ja pohjoisen kosteikon 70 h. Viipymien perusteella voidaan olettaa kosteikoilla
olevan todellista vesiensuojelullista vaikutusta. Mitoitusohjeen mukaan veden viipymä
kosteikolla tulisi olla vähintään vuorokausi, jotta sillä olisi vesiensuojelullista arvoa (Puustinen
ym. 2007).
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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.

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 ELYkeskukselta monivaikutteisen kosteikon perustamista varten. Myönteinen tukipäätös saatiin
helmikuussa 2011, jolloin kosteikkohankkeelle myönnettiin ei-tuotannollista investointitukea
yhteensä 31 500 €. Tukihakemuksessa 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.
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Kosteikon rakentamiseen on aikaa kaksi vuotta myönteisen tukipäätöksen jälkeen. Erityisistä
syistä, esim. vaikeista sääoloista johtuen, rakentamiseen voi saada yhden vuoden lisäaikaa.
Poken mallikosteikon perustaminen aloitettiin talvella 2012 ja eteläinen kosteikko saatiin
rakennettua valmiiksi keväällä 2012. Pohjoisen kosteikon rakentamiselle haetaan vuoden
jatkoaikaa.

4 MALLIKOSTEIKON PERUSTAMISEN VAIHEET
4.1 Suunnitteluvaihe

Kosteikon rakentamisen suunnittelutyö oli erityisen vaativaa, koska alueelle 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 kosteikon yleiskuvauksen,
tavoitteet, mitoituksen, rakentamisen, arvioidut kustannukset sekä hoito- ja kunnossapitotyöt.
Suunnitelmaa käytettiin pohjana kosteikon perustamisessa.

4.2 Lähtötilanne ennen 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. Kosteikon rakentamisella saatiin kuitenkin
parannettua huomattavasti kosteikkoalueen vesiensuojelullista tehoa, luonnon monimuotoisuutta sekä maisemallista arvoa.
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Kuva 3. Ennen rakentamista kosteikkoalue oli vaikeakulkuista ja tiheän kasvillisuuden
peittämää. Alueella oli myös entisiä ”murahautoja”.

Kosteikon kasvillisuuden seuranta aloitettiin kesällä 2011 eli ennen kosteikon perustamista,
jolloin

alueella

suoritettiin

alkutilanteen

kasvillisuuskartoitus.

Kasvillisuuskartoituksen

suorittivat Jyväskylän yliopiston biologian opiskelijat. Kosteikon kasvillisuuden kehittymistä on
tarkoitus seurata vuosittain opiskelijatyönä. Seurannassa tutkitaan 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 viljelty pariin vuosikymmeneen. Toinen päätyyppi
oli rantametsikkö, joka on luontaisesti saanut kehittyä alueella. Kolmas alueelta löydetty
kasvillisuustyyppi oli luhtainen suoalue, joka on todennäköisesti entinen ”murahauta” (Vaso
2011).

Eteläisellä kosteikkoalueella oli yksi vallitseva kasvillisuuden päätyyppi; rantametsä, joka on
ojitettu ja istutettu rauduskoivulle 1990-luvun alussa. Myös eteläiseltä kosteikkoalueelta löytyi
vanhoja ”murahautoja”, jotka ovat muuttuneet mataliksi lammiksi (Vaso 2011).
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4.3 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 tammikuussa
2012. Pohjoisen kosteikon puuston raivaus on tarkoitus tehdä talven 2012–2013 aikana.
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Kuvat 6. Eteläisen kosteikon kaivuutyöt aloitettiin maaliskuussa 2012. Kaivuutyö saatiin
valmiiksi viikon kuluessa kahden kaivurin avulla.

Kuva 7. Pohjoisen kosteikon kaivuutyöt aloitettiin huhtikuussa 2012, jolloin tehtiin
patorakennelma. Muita kaivuutöitä ei pystytty tekemään, koska maa ei kantanut painavia
koneita enää kevään edetessä. Pohjoisen kosteikon puuston raivaamis- ja kaivuutyöt jatkuvat
talven 2012-2013 aikana.
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Kuvat 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
tarkoituksena on pysäyttää karkea kiintoaines sekä lisätä monimuotoisuutta ja vaihtelevuutta
kosteikkomaisemaan.
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Kuvat 12. Kosteikosta saatuja maamassoja levitettiin läheisille pelloille maan korottamiseksi ja
maanparannusaineeksi. Maamassoilla täytettiin myös avo-ojia sekä korotettiin kosteikon
saarekkeiksi jääviä alueita.

Kuva 13. Jää ja lumi vaikeuttavat talviaikaista kaivuutyötä. Eteläisellä kosteikolla kaivuumassojen arvioitiin lisääntyneen kolmasosalla jään ja lumen takia.
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Kuva 14. Kosteikon rakenteista pyritään tekemään loivia, jotta vältytään eroosiolta. Eteläisen
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 on 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 voivat pitää retkitaukoja.

Kuva 19. Settipato asennettiin kesällä 2012 eteläiselle kosteikolle. Settipadon avulla voidaan
säädellä kosteikon haluttua vedenpinnan korkeutta.
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Kuva 20. Settipatoon kiinnitettiin betonipainoja, jotta veden noste saatiin kumottua. Työ tehtiin
kesällä veden ollessa matalimmillaan, jotta voitiin välttää veden samentumista ja
asentaminenkin oli helpompaa.

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.

5 KOSTEIKON HOITO JA KUNNOSSAPITO
Mallikosteikon hoidosta tullaan tekemään kosteikon hoidon erityisympäristötukisopimus 5 tai
10 vuodeksi. Kosteikon hoidon erityisympäristötukea ei ole vielä haettu, koska rakentaminen on
kesken.

Kosteikon rakenteiden kestävyyttä tarkkaillaan erityisesti parin ensimmäisen 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.
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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.

Mallikosteikon kasvillisuutta tullaan vähentämään tulevina vuosina, jos avovesialueet uhkaavat
kasvaa umpeen. Näin saadaan parannettua kosteikon maisemallista arvoa ja lajikirjon
monimuotoisuutta. Hoitamattomalle 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 kaivurilla tai pumpulla. Tämä tehdään mahdollisimman
kuivaan aikaan, jotta voidaan välttää veden samentumista ja alapuolisen vesistön
kiintoainekuormitusta
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Kuva 24. Kosteikon maisemallinen arvo vähenee sen kasvaessa umpeen.
Kuvassa eteläsuomalainen kosteikko, joka puhdistaa tehokkaasti valumavesiä.

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. Kosteikkosuunnittelijoiden koulutusryhmä tutustui mallikosteikkoon
toukokuussa 2012.

Mallikosteikkoa on tarkoitus hyödyntää monipuolisesti ympäristö- ja maatalousalan
opetuksessa sekä vierailukohteena. Kosteikko toimii aitona oppimisympäristönä, sillä se
sijaitsee POKE:n ja JAMK:n luonnonvara-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 yksikkö.

Kuva 28. Kosteikosta on laadittu esittelyvideo, joka löytyy osoitteista
http://www.youtube.com/ (hakusana: esim. poken mallikosteikko) ja www.hinkalo.fi >
hankkeet > maisa.
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Oppilaitosympäristössä

sijaitseva

opinnäytetöiden

harjoitustöiden

sekä

mallikosteikko

tarjoaa

tekemiseen.

loistavan

Kosteikko

mahdollisuuden

tarjoaa

opiskelijoille

mahdollisuuden myös käytännön töihin esim. vesinäytteiden ottamiseen ja kasvillisuusseurantoihin. Lisäksi opiskelijat voivat tehdä kosteikon hoitotoimenpiteitä, kuten kasvillisuuden
poistamista ja kosteikkorakenteiden kunnostustoimenpiteitä.

Kosteikon vesiensuojelullista tehoa on mahdollista seurata vesinäytteiden ja/tai automaattisen
ravinnemittausaseman avulla. MAISA-hankkeessa on seurattu automaattisen ravinnemittausaseman avulla eteläiselle 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 ottivat vesinäytteitä kosteikolta.

Kuvat 31. Kesällä 2012 POKE:n ympäristönhoitaja opiskelijat suorittivat kosteikon
kasvillisuusseurantaa, 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 kosteikon perustamisen jälkeen vuonna 2012.

Kuva 32. Maaliskuu 2012.
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Kuva 33. Huhtikuu 2012.

Kuva 34. Toukokuu 2012.
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Kuva 35. Kesäkuun alku 2012.

Kuva 36. Kesäkuun puoliväli 2012.
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Kuva 37. Elokuu 2012.

Kuva 38. Lokakuun alku 2012.
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Kuva 39. Lokakuun puoliväli 2012.

Kuva 40. Lokakuun loppu 2012.
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Kuvio 2. Havainnollistava piirros POKE:n kosteikkokokonaisuudesta.
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