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Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimus Oy mittasi Kivijärven Kuuksenenselän valuma-alueelle 

rakennettujen kosteikkojen vedenlaatua kolme kertaa vuonna 2020, kerran keväällä (6-7.4), kerran 

kesällä (3.6) ja kerran syksyllä (28.10). Tähän raporttiin on kuitenkin otettu mukaan myös aiempia 

mittauksia vuosilta 2017, 2018 ja 2019. Vuosina 2017 ja 2018 otetuista mittauksista vastasi Pisara-

hanke.   

 

Kosteikkojen ja muiden vastaavien virtausesteiden rakentamisella pyritään vesistön ulkoisen 

kuormituksen vähentämiseen. Tarkoituksena on tasata ja hiljentää virtaamia, jolloin kiintoaineksen 

ja siihen sitoutuneen fosforin on mahdollista laskeutua kosteikon pohjalle. Näin pyritään estämään 

ravinteiden kulkeutuminen järveen asti. Kosteikkokasvillisuus myös käyttää veteen liuenneita 

ravinteita kasvukaudella.  

 

Kosteikkoja rakentaessa veden viipymä on tärkein tekijä kosteikon toimivuuden kannalta, sillä riittävä 

viipymä mahdollistaa hienojakoisen kiintoaineksen sedimentoitumisen kosteikkoon. Viipymän 

merkitys on suuri etenkin tulva-aikoina, jolloin merkittävä osa vuotuisesta kuormituksesta kulkeutuu 

kosteikkoihin suurten virtaamien mukana. Riittävä viipymä voidaan saavuttaa kosteikon oikealla 

mitoituksella, jonka tulisi olla lähes 2 % valuma-alueen pinta-alasta (Jormola ym. 2003). 

Toimivuuden kannalta kosteikko tulisikin tehdä niin suureksi kuin rakentamispaikka sen 

mahdollistaa. Jos kosteikko on pinta-alaltaan liian pieni, kiintoaines ei ehdi sedimentoitua ja 

esimerkiksi tulva-ajan äkillisen virtaaman seurauksena kosteikkoon aiemmin kerääntynyt aines 

saattaa lähteä uudestaan liikkeelle (Puustinen ym. 2007).  

 

Vesiensuojelullisen päämäärän lisäksi kosteikot tarjoavat rikkaan elinympäristön erilaisille kasveille 

ja eläimille lisäten ympäristön monimuotoisuutta.  

 

Tässä raportissa tarkastellaan seurattujen kosteikkojen toimivuutta. Toimivuutta tarkastellaan 

ottamalla näytteitä kosteikkoihin tulevasta ja sieltä lähtevästä vedestä. Tarkkailujaksot eroavat 

toisistaan riippuen siitä milloin kosteikot on saatu valmiiksi ja koska tarkkailu on aloitettu. Jokaiselta 

kosteikolta hyödynnetään tarkastelussa kaikkia mittauskertoja. Koska entuudestaan tiedetään, että 

kosteikot toimivat paremmin pienillä virtaamilla, on tulokset jaettu koko vuoden, kesän (yleensä pieni 

virtaama) sekä syksyn ja kevään jaksoihin.  
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Kuva 1. Vedenlaatuseurannassa olevien kosteikkojen sijainnit kartalla.  

 

Kintunlammen kosteikko valmistui vuonna 2015 ja sen vedenlaatuainestoa on mitattu vuodesta 2017 

lähtien (Taulukko 1). Kintunlammen kosteikko on kooltaan noin 0,85 hehtaaria ja se vastaa 0,65 % 

sen valuma-alueesta. Kintunlammen viipymäksi on arvioitu noin 8 tuntia.  

Tulosten perusteella kosteikko pidättää kesällä keskimäärin noin 48 % sinne tulevasta kiintoaineesta 

ja noin 19 % kokonaisfosforista. Liukoista fosforia kosteikko ei vaikuttaisi pidättävän lähes ollenkaan 

vaan päinvastoin lisäävän sen määrää. Liukoisen typen määrää kosteikko vaikuttaisi lisäävän 

huomattavasti niin ammoniumtypen kuin nitraatti-nitriittitypen (NNO3+NO2) osalta negatiivisten 

reduktioprosenttien ollessa todella suuria. Kovemmilla virtaamilla (keväällä ja syksyllä) kosteikko ei 

tulosten perusteella pidätä ravinteita eikä kiintoainetta, mutta ei myöskään vaikuttaisi lisäävän niiden 

määrää muuta kuin kesän tavoin liukoisen typen osalta.  
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Taulukko 1. Kintunlammen kosteikon keskimääräiset pitoisuudet (2017-2020) kosteikkoon tulevasta 

ja lähtevästä vedestä sekä kosteikon vaikutus pitoisuuksiin. Positiivinen reduktio kertoo 

kuormituksen vähenemisestä, kun taas negatiivinen kuormituksen lisääntymisestä.  

 

*mitattu vain vuosina 2019-2020 

**mitattu vain vuonna 2020 

 

Ukonlahden kosteikko valmistui vuonna 2015 ja sen vedenlaatuainestoa on mitattu vuodesta 2017 

lähtien (Taulukko 2). Kosteikon pinta-ala on noin 0,25 hehtaaria ja se vastaa noin 0,01 % sen 

valuma-alueesta. Kosteikon viipymäksi on arvioitu 1 tunti.  

Tulosten perusteella kosteikko ei kesäisin vaikuttaisi vähentävän kiintoainesta, eikä siten 

kiintoaineeseen sitoutunutta fosforiakaan, mutta sen sijaan se vaikuttaisi pidättävän leville suoraan 

käyttökelpoisesta liukoisesta fosforista noin 28 %. Sama nähdään typessä, kokonaistyppi ei ole 

kesäisin pienentynyt, mutta sen liukoiset muodot ammoniumtyppi sekä nitraatti-nitriittityppi (NH4-N, 

NNO3 ja NO2) ovat pienentyneet noin 45 %. Typen liukoisia muotoja on tosin mitattu vasta vuodesta 

2019 lähtien. Syksyisin ja keväisin kosteikko vaikuttaisi pidättävän kiintoainesta ja ravinteita vähän 

tai ei ollenkaan.   

 

 

 

 

 

 

 

koko vuosi virtaama l/s kiintoaine mg/l pH* CODMn mg/l* kokonaistyppi µg/l kokonaisfosfori µg/l liukoinen fosfori µg/l NH4-N µg/l* NNO3+NO2 µg/l*

tuleva 21,7 14,9 6,6 23,0 2138,3 85,4 35,8 47,3 823,8

lähtevä 12,7 6,7 20,5 2336,7 81,7 37,7 55,5 1472,5

reduktio % 15,0 10,8 -9,3 4,4 -5,1 -17,5 -78,8

kesä virtaama l/s kiintoaine mg/l pH** CODMn mg/l** kokonaistyppi µg/l kokonaisfosfori µg/l liukoinen fosfori µg/l NH4-N µg/l** NNO3+NO2 µg/l**

tuleva 0,4 10,2 7,1 16,0 1186,7 78,3 21,0 11,0 5,0

lähtevä 5,3 7,0 8,1 1213,3 63,7 27,7 39,0 530,0

reduktio % 48,2 49,4 -2,2 18,7 -31,7 -254,5 -10500,0

kevät ja syksy virtaama l/s kiintoaine mg/l pH* CODMn mg/l* kokonaistyppi µg/l kokonaisfosfori µg/l liukoinen fosfori µg/l NH4-N µg/l* NNO3+NO2 µg/l*

tuleva 24,3 16,5 6,4 25,3 2455,6 87,8 40,8 59,3 1096,7

lähtevä 15,2 6,5 24,7 2711,1 87,7 41,0 61,0 1786,7

reduktio % 8,1 2,6 -10,4 0,1 -0,5 -2,8 -62,9
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Taulukko 2. Ukonlahden kosteikon keskimääräiset pitoisuudet (2017-2020) kosteikkoon tulevasta ja 

lähtevästä vedestä sekä kosteikon vaikutus pitoisuuksiin. Positiivinen reduktio kertoo kuormituksen 

vähenemisestä, kun taas negatiivinen kuormituksen lisääntymisestä.  

 

*mitattu vain vuosina 2019-2020 

 

Kontusen kosteikko valmistui vuonna 2016 ja sen vedenlaatuainestoa on mitattu vuodesta 2017 

lähtien (Taulukko 3). Kosteikon pinta-ala on noin 1,3 hehtaaria, joka vastaa noin 0,5 % sen valuma-

alueesta. Kosteikon viipymäksi on arvioitu 7 tuntia.  

Tulosten perusteella kosteikko ei vaikuttaisi kesäisin pidättävän kiintoainetta eikä siten juurikaan 

kiintoaineeseen sitoutunutta fosforiakaan. Päinvastoin kiintoaineen määrä vedessä lisääntyi noin 32 

%. Kesällä kokonaistyppi kuitenkin väheni noin 28 % ja sen liukoisista muodoista nitraatti-nitriittityppi 

jopa 88 %. Syksyllä ja keväällä kosteikko vaikuttaisi pidättävän hieman kiintoainetta, mutta lähtevän 

veden ravinteiden määrää se ei näyttäisi vähentävän. Aammoniumtyppeä (NH4-N) oli kosteikosta 

lähtevässä vedessä noin 100 % enemmän kuin tulevassa.  

 

Taulukko 3. Kontusen kosteikon keskimääräiset pitoisuudet (2017-2020) kosteikkoon tulevasta ja 

lähtevästä vedestä sekä kosteikon vaikutus pitoisuuksiin. Positiivinen reduktio kertoo kuormituksen 

vähenemisestä, kun taas negatiivinen kuormituksen lisääntymisestä. 

 

*mitattu vain vuosina 2019-2020 

koko vuosi virtaama l/s kiintoaine mg/l pH* CODMn mg/l * kokonaistyppi µg/l kokonaisfosfori µg/l liukoinen fosfori µg/l NH4-N µg/l * NNO3+NO2 µg/l *

tuleva 43,8 26,0 6,9 22,1 1929,2 112,6 48,5 25,5 1034,2

lähtevä 24,0 7,0 18,6 1906,9 110,0 45,4 22,8 883,0

reduktio % 7,8 15,8 1,2 2,3 6,5 10,4 14,6

kesä virtaama l/s kiintoaine mg/l pH* CODMn mg/l * kokonaistyppi µg/l kokonaisfosfori µg/l liukoinen fosfori µg/l NH4-N µg/l * NNO3+NO2 µg/l *

tuleva 1,8 10,5 7,3 10,2 1370,0 69,0 23,8 34,5 285,5

lähtevä 12,4 7,4 13,5 1347,5 67,0 17,0 19,0 157,5

reduktio % -18,7 -32,4 1,6 2,9 28,4 44,9 44,8

kevät ja syksy virtaama l/s kiintoaine mg/l pH* CODMn mg/l * kokonaistyppi µg/l kokonaisfosfori µg/l liukoinen fosfori µg/l NH4-N µg/l * NNO3+NO2 µg/l *

tuleva 60,5 32,9 6,7 30,0 2177,8 132,0 59,6 19,4 1533,3

lähtevä 29,1 6,8 22,0 2155,6 129,1 58,0 25,3 1366,7

reduktio % 11,5 26,7 1,0 2,2 2,6 -30,4 10,9

koko vuosi virtaama l/s kiintoaine mg/l pH* CODMn mg/l* kokonaistyppi µg/l kokonaisfosfori µg/l liukoinen fosfori µg/l NH4-N µg/l* NNO3+NO2 µg/l*

tuleva 34,3 15,7 7,1 16,0 1661,5 73,7 34,2 16,2 1092,0

lähtevä 13,7 7,0 16,2 1520,8 72,2 30,2 21,0 714,6

reduktio % 12,8 -1,0 8,5 2,0 11,9 -29,6 34,6

kesä virtaama l/s kiintoaine mg/l pH* CODMn mg/l* kokonaistyppi µg/l kokonaisfosfori µg/l liukoinen fosfori µg/l NH4-N µg/l* NNO3+NO2 µg/l*

tuleva 2,7 5,1 7,5 8,0 1300,0 43,3 20,8 30,0 730,0

lähtevä 6,7 7,3 10,9 942,5 49,0 18,3 31,0 91,5

reduktio % -32,2 -36,3 27,5 -13,3 12,0 -3,3 87,5

kevät ja syksy virtaama l/s kiintoaine mg/l pH* CODMn mg/l* kokonaistyppi µg/l kokonaisfosfori µg/l liukoinen fosfori µg/l NH4-N µg/l* NNO3+NO2 µg/l*

tuleva 44,9 20,4 6,9 21,3 1822,2 87,2 40,2 7,0 1333,3

lähtevä 16,8 6,9 19,7 1777,8 82,6 35,4 14,3 1130,0

reduktio % 17,8 7,8 2,4 5,4 11,9 -104,8 15,3
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Tuhkaniemen kosteikko valmistui vuonna 2016 ja sen vedenlaatuainestoa on mitattu vuodesta 2019 

lähtien (taulukko 4). Kosteikon pinta-ala on 0,8 hehtaaria, mikä vastaa noin 0,6 % sen valuma-

alueesta. Kosteikon viipymäksi on arvioitu noin 5 tuntia.  

Tulosten perusteella kosteikko vaikuttaisi pidättävän kesällä kiintoaineesta noin 39 % ja 

kokonaisfosforista lähes 55 %, myös liukoinen, leville käyttökelpoinen fosfori pieneni lähtevässä 

vedessä keskimäärin noin 50 %. Typpeä kosteikko vaikuttaisi myös pidättävän 

kokonaistyppipitoisuuden pienentyessä keskimäärin noin 28 % ja liukoisen typen noin 20-86 % 

kosteikkoon tulevaan veteen nähden.  Suuremmilla virtaamilla kosteikko ei enää vaikuttaisi 

pidättävän kiintoainetta eikä ravinteita kuin hieman lukuun ottamatta ammoniumtyppeä, jonka 

pitoisuus kosteikosta lähtevästä vedestä oli pienentynyt jopa 73 %. 

 

Taulukko 4. Tuhkaniemien kosteikon keskimääräiset pitoisuudet (2019-2020) kosteikkoon tulevasta 

ja lähtevästä vedestä sekä kosteikon vaikutus pitoisuuksiin. Positiivinen reduktio kertoo 

kuormituksen vähenemisestä, kun taas negatiivinen kuormituksen lisääntymisestä. 

 

 

Vesalahden kosteikko valmistui vuonna 2018 ja sen vedenlaatuainestoa on mitattu vuodesta 2019 

lähtien (Taulukko 5). Kosteikon pinta-ala on 0,5 hehtaaria, mikä vastaa noin 0,6 % sen valuma-

alueesta. Kosteikon viipymäksi on arvioitu noin 14 tuntia.  

Tulosten perusteella kosteikko ei vaikuttaisi toimivan kesällä vaan päinvastoin, kiintoaineen ja 

fosforipitoisuuksien reduktion olevan - 39-75 %. Typen arvoihin kosteikko ei näyttäisi vaikuttavan 

kesällä niin positiivisesti kuin negatiivisestikaan. Suuremmilla virtaamillakaan kosteikko ei vaikuttaisi 

toimivan halutulla tavalla: kiintoaineen ja fosforin osalta arvoissa ei ollut suuria muutoksia tulevan ja 

lähtevän veden välillä, ja kokonaistyppi oli lisääntynyt noin 40 %.   

 

koko vuosi virtaama l/s kiintoaine mg/l pH CODMn mg/l kokonaistyppi µg/l kokonaisfosfori µg/l liukoinen fosfori µg/l NH4-N µg/l NNO3+NO2 µg/l

tuleva 20,0 10,8 6,8 18,1 1706,0 90,0 39,2 38,0 983,0

lähtevä 9,6 6,8 18,2 1480,0 69,8 30,0 16,2 769,0

reduktio % 11,3 -0,6 13,2 22,4 23,5 57,4 21,8

kesä virtaama l/s kiintoaine mg/l pH CODMn mg/l kokonaistyppi µg/l kokonaisfosfori µg/l liukoinen fosfori µg/l NH4-N µg/l NNO3+NO2 µg/l

tuleva 1,1 3,8 7,0 10,8 765,0 70,5 20,0 27,5 157,5

lähtevä 2,3 7,0 10,5 550,0 32,0 10,0 22,0 22,5

reduktio % 38,7 2,3 28,1 54,6 50,0 20,0 85,7

kevät ja syksy virtaama l/s kiintoaine mg/l pH CODMn mg/l kokonaistyppi µg/l kokonaisfosfori µg/l liukoinen fosfori µg/l NH4-N µg/l NNO3+NO2 µg/l

tuleva 32,6 15,5 6,6 23,0 2333,3 103,0 52,0 45,1 1533,3

lähtevä 14,4 6,7 23,3 2100,0 95,0 43,3 12,3 1266,7

reduktio % 6,9 -1,4 10,0 7,8 16,7 72,6 17,4
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Taulukko 5. Vesalahden kosteikon keskimääräiset pitoisuudet (2019-2020) kosteikkoon tulevasta ja 

lähtevästä vedestä sekä kosteikon vaikutus pitoisuuksiin. Positiivinen reduktio kertoo kuormituksen 

vähenemisestä, kun taas negatiivinen kuormituksen lisääntymisestä. 

  

 

Ala-Suitavan kosteikko valmistui vuonna 2019 ja sen vedenlaatuaineiston mittaaminen aloitettiin 

vuonna 2020 (Taulukko 5). Kosteikon pinta-ala on 4 hehtaaria, mikä vastaa noin 1 % sen valuma-

alueesta. Kosteikon viipymäksi on arvioitu noin 6,5 tuntia.  

Tulosten perusteella kosteikko ei vaikuttaisi toimivan kesällä halutulla tavalla: Kiintoaineen määrä 

lisääntyi yli 100 % ja kokonaisfosforin määrä noin 32 %. Typpeä kosteikko kuitenkin vaikuttaisi 

kesällä pidättäneen hieman kokonaistypen reduktion ollessa noin 16 % ja liukoisen nitriitti-

nitraattitypen jopa 86 %. Ammoniumtypen määrä oli kuitenkin lisääntynyt noin 25 %. Keväällä ja 

syksyllä tilanne oli lähes kesän kaltainen: kiintoaineen määrä oli noussut yli 100 % ja kokonaisfosfori 

noin 39 %. Typpeä pidättyi myös keväällä ja syksyllä kokonaistypen vähentyessä noin 49 % ja 

liukoisen typen noin 62-82 % 

Täytyy kuitenkin huomioida, että Ala-Suitavan kosteikko on valmistunut vasta vuonna 2019, joten 

sen pohja ei luultavasti ole vielä stabiloitunut, eikä kasvillisuuttakaan luultavasti ole päässyt 

muodostumaan paljoa. Kosteikon iän lisääntyessä tilanne luultavasti stabiloituu ja kosteikon 

toimivuutta voidaan tarkastella paremmin. 

Taulukko 6. Ala-Suitavan kosteikon keskimääräiset pitoisuudet (2020) kosteikkoon tulevasta ja 

lähtevästä vedestä sekä kosteikon vaikutus pitoisuuksiin. Positiivinen reduktio kertoo kuormituksen 

vähenemisestä, kun taas negatiivinen kuormituksen lisääntymisestä. 

 

koko vuosi virtaama l/s kiintoaine mg/l pH CODMn mg/l kokonaistyppi µg/l kokonaisfosfori µg/l liukoinen fosfori µg/l NH4-N µg/l NNO3+NO2 µg/l

tuleva 5,0 71,0 6,8 22,2 3010,0 192,2 84,8 12,4 1826,0

lähtevä 93,2 6,8 22,6 4020,0 232,0 116,2 10,1 2262,0

reduktio % -31,3 -1,8 -33,6 -20,7 -37,0 18,7 -23,9

kesä virtaama l/s kiintoaine mg/l pH CODMn mg/l kokonaistyppi µg/l kokonaisfosfori µg/l liukoinen fosfori µg/l NH4-N µg/l NNO3+NO2 µg/l

tuleva 1,6 77,0 7,2 21,0 1275,0 213,5 103,0 15,0 5,0

lähtevä 135,0 6,9 22,5 1300,0 295,0 165,0 15,0 5,0

reduktio % -75,3 -7,1 -2,0 -38,2 -60,2 0,0 0,0

kevät ja syksy virtaama l/s kiintoaine mg/l pH CODMn mg/l kokonaistyppi µg/l kokonaisfosfori µg/l liukoinen fosfori µg/l NH4-N µg/l NNO3+NO2 µg/l

tuleva 7,3 67,0 6,5 23,0 4166,7 178,0 72,7 10,7 3040,0

lähtevä 65,3 6,7 22,7 5833,3 190,0 83,7 6,8 3766,7

reduktio % 2,5 1,4 -40,0 -6,7 -15,1 36,3 -23,9

koko vuosi virtaama l/s kiintoaine mg/l pH CODMn mg/l kokonaistyppi µg/l kokonaisfosfori µg/l liukoinen fosfori µg/l NH4-N µg/l NNO3+NO2 µg/l

tuleva 104,5 7,8 6,7 27,0 3306,7 45,0 21,3 21,3 2626,7

lähtevä 16,4 6,8 24,3 1790,0 61,7 20,0 11,0 968,7

reduktio % -111,2 9,9 45,9 -37,0 6,2 48,4 63,1

kesä virtaama l/s kiintoaine mg/l pH CODMn mg/l kokonaistyppi µg/l kokonaisfosfori µg/l liukoinen fosfori µg/l NH4-N µg/l NNO3+NO2 µg/l

tuleva 3,4 7,0 7,2 13,0 920,0 37,0 16,0 20,0 480,0

lähtevä 16,0 7,4 18,0 770,0 49,0 12,0 25,0 66,0

reduktio % -128,6 -38,5 16,3 -32,4 25,0 -25,0 86,3

kevät ja syksy virtaama l/s kiintoaine mg/l pH CODMn mg/l kokonaistyppi µg/l kokonaisfosfori µg/l liukoinen fosfori µg/l NH4-N µg/l NNO3+NO2 µg/l

tuleva 155,0 8,2 6,5 34,0 4500,0 49,0 24,0 22,0 3700,0

lähtevä 16,6 6,6 27,5 2300,0 68,0 24,0 4,0 1420,0

reduktio % -103,7 19,1 48,9 -38,8 0,0 81,8 61,6
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Seurattavat kosteikot vaikuttaisivat tulosten perusteella toimivan vaihtelevasti ja havaittavissa on 

oletetustikin suuria vuosien välisiä vaihteluita pitoisuuksissa ja niiden reduktioprosenteissa. Tämä 

johtuu siitä, että yhdellä näytteenottokerralla saadaan vain kuvaus juuri sen hetken tilanteesta, johon 

vaikuttavat suuresti vallitsevat virtaama- ja sääolosuhteet. Jopa perättäisten päivien välillä voi olla 

selviä eroja, ja yksittäisillä näytteenotoilla voidaankin arvioida kosteikkojen toimivuutta vain suuntaa-

antavasti. On myös otettava huomioon, että Tuhkaniemen ja Vesalahden kosteikoilta on näytteitä 

vasta kahdelta vuodelta, ja Ala-Suitavan kosteikon näytteenotot aloitettiin tänä vuonna (2020). 

Vaihtelevien tuloksien vuoksi myös vanhempien kosteikkojen pitkän aikavälin positiivista kehitystä 

on vaikea arvioida. 
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