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Kosteikkojen ja muiden vastaavien virtausesteiden rakentamisella pyritään vähentämään vesistöihin 

kohdistuvaa ulkoista kuormitusta. Tarkoituksena on tasata ja hiljentää virtaamia, jolloin kiintoaines 

ja siihen sitoutunut fosforin laskeutuu kosteikon pohjalle. Näin pyritään estämään ravinteiden 

kulkeutuminen vesistöihin. Myös kosteikoille syntyvä kasvillisuus hyödyntää kosteikkoon kertyviä 

ravinteita kasvukauden aikana. 

 

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 suositellaan olevan lähes 2 % valuma-alueen pinta-alasta (Jormola ym. 2003). 

Toimivuuden kannalta kosteikko tulisikin tehdä niin suureksi kuin rakentamispaikka sen 

mahdollistaa. Mikäli 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 kuuden Kuuksenenselkä kuntoon- tai Pisara-hankkeessa rakennetun 

kosteikon toimivuutta (Kuva 1) vuosina 2017-2021. Kosteikkoseurantaa on toteutettu 

Kuuksenenselkä kuntoon –hankkeen toimesta lukuun ottamatta vuosien 2017 ja 2018 seurantaa, 

josta vastasi Pisara-hanke. Kosteikkojen vedenlaadun seuraamisesta on vastannut Saimaan Vesi 

ja Ympäristötutkimus Oy ja seurantaa on toteutettu kolmella näytteenotolla vuonna 2021. Näytteet 

kerättiin vuonna 2021 kosteikkojen (kuva 1.) tulo- ja lähtöuomista keväällä 21.4., kesällä 23.6. ja 

syksyllä 7.10. 
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Kuva 1. Vedenlaatuseurannassa olevien kosteikkojen sijainnit kartalla. 

 

Kosteikkojen tulo- ja lähtöuomista otettujen vesinäytteiden analyysitulosten perusteella laskettiin 

kosteikoille ravinteiden ja kiintoaineen reduktiot. Reduktiot ovat arvoltaan negatiivisia, mikäli 

kosteikolta lähtevässä vedessä pitoisuudet ovat suurempia kuin sinne tulevassa vedessä. 

Vastaavasti reduktio on arvoltaan positiivinen, mikäli kiintoaineen tai ravinteiden pitoisuus vähenee 

kosteikon läpi kulkiessa. Koska virtaamaolosuhteilla on suuri merkitys kosteikkojen toiminnan 

kannalta, on tulokset jaettu koko vuoden, kesän (yleensä pieni virtaama) sekä syksyn ja kevään 

jaksoihin.  

 



 

 

                                                                                                          KUUKSENENSELKÄ KUNTOON –HANKKEEN KOSTEIKKOSEURANTA 202 1 
3(13)   

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry 

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

lähtien (Taulukko 1). Vuonna 2021 Kintunlammen kosteikolta kerättiin näytteet keväällä ja syksyllä. 

Kuivuudesta johtuen vesinäytteitä ei saatu kesällä kosteikon tulevasta ja lähtevästä vedestä. 

Kintunlammen kosteikko on kooltaan noin 0,85 hehtaaria, mikä vastaa noin 0,65 % sen valuma-

alueesta. Kintunlammen viipymäksi on arvioitu noin 8 tuntia.  

Kintunlammen kosteikko pidättää keskimäärin 14,2 % tulevasta kiintoaineen määrästä ja 9 % 

tulevasta kokonaisfosforin määrästä. Liukoista fosforia ja typen eri muotoja kosteikko ei pidätä, vaan 

lähtevässä vedessä pitoisuudet ovat tulevia suurempia. Erityisesti nitraatti-nitriittitypen (NO3- ja 

NO2-) määrä vaikuttaa lisääntyvän, kun vesi kulkee kosteikon läpi.  

Kesällä kosteikko vaikuttaa toimivan kiintoaineen ja fosforin pidätyksessä paremmin kuin keväällä ja 

syksyllä, sillä kosteikko pidättää kesällä noin 48 % tulevasta kiintoaineen määrästä sekä lähes 19 % 

kokonaisfosforista. Toisaalta kesällä liukoisen typen (NH4+ ja NO3- ja NO2-) määrässä reduktiot 

ovat reilusti negatiivisia, mikä viestii kosteikolta lähtevän veden sisältävän liukoista typpeä enemmän 

kuin kosteikkoon tuleva veden. Tosin kesän tiedot perustuvat toistaiseksi vain kesän 2020 

näytteenoton tulokseen, sillä kesänäytteenoton tuloksia ei ole vuosilta 2018, 2019 ja 2021. 

 

Taulukko 1. Kintunlammen kosteikon keskimääräiset pitoisuudet (2017-2021) kosteikkoon tulevasta 

ja lähtevästä vedestä sekä kosteikon vaikutus pitoisuuksiin. Positiivinen reduktio kertoo 

kuormituksen vähenemisestä, kun taas negatiivinen kuormituksen lisääntymisestä.  

 

*mitattu vain vuosina 2019-2021 

**mitattu vain vuonna 2021 

 

 

Kintunlammen kosteikon seurannan tuloksia on esitetty kuvassa 2. Suuri virtamaan määrä vuonna 

2020 heijastui todennäköisesti analyysituloksiin, sillä tulevien ja lähtevien vesien kiintoaine- ja 

ravinnepitoisuuksissa voi havaita samanaikaisesti korkeita pitoisuuksia. Toisaalta kevään 2018 

virtaamapiikki ei näy vesinäytteiden analyysituloksissa yhtä selkeästi. 
 

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 * NO3+NO2 µg/l *

tuleva 20,1 13,6 6,7 19,4 1991,4 83,9 33,1 42,0 695,4

lähtevä 11,7 6,8 19,2 2231,4 76,4 33,9 43,3 1165,8

reduktio % 14,2 1,1 -12,1 9,0 -2,4 -3,2 -67,7

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** NO3+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 * NO3+NO2 µg/l *

tuleva 21,7 14,6 6,6 20,1 2210,9 85,5 36,5 48,2 833,4

lähtevä 13,5 6,7 21,4 2509,1 79,8 35,6 44,2 1293,0

reduktio % 7,7 -6,6 -13,5 6,6 2,2 8,3 -55,1
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Kuva 2. Kintunlammen kosteikon tulevan ja lähtevän veden kiintoaine-, kokonaistyppi- ja 
kokonaisfosforipitoisuuksia vuosilta 2017-2021. 

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

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

valuma-alueesta. Kosteikon viipymän on arvioitu olevan 1 tunnin.  

Tulosten perusteella kosteikko ei juurikaan pidätä kiintoainetta ja ravinteita. Seurannan tulosten 

perusteella kiintoaineen reduktio oli 6,1 % ja kokonaisfosforin 1,4 %. Kokonaistypen määrä on 

käytännössä lähes sama lähtevässä ja tulevassa vedessä, sillä reduktio oli keskimäärin -0,1 %. 

Kesäisin kosteikko pidättää kevään ja syksyn tuloksia heikommin kiintoainetta ja siihen sitoutuneena 

olevaa typpeä ja fosforia. Reduktiot ovat kesällä kiintoaineen ja kokonaistypen osalta negatiivisia 

viestien lähtevien vesien sisältävän kiintoainetta ja kokonaistyppeä enemmän kuin tuleva vesi. Sen 

sijaan leville ja kasveille suoraan käyttökelpoisessa muodossa olevaa liukoista fosforia ja typpeä 

kosteikko vaikuttaisi kesällä pidättävän hyvin. Kosteikko pidättää liukoisesta fosforista noin 30 %, 

ammonium-typestä noin 33 % sekä nitraatti-nitriittitypen määrästä lähes 40 %. Typen liukoisia 

muotoja on mitattu vuodesta 2019 lähtien.  

Taulukko 2. Ukonlahden kosteikon keskimääräiset pitoisuudet (2017-2021) kosteikkoon tulevasta ja 

lähtevästä vedestä sekä kosteikon vaikutus pitoisuuksiin. Positiivinen reduktio kertoo kuormituksen 

vähenemisestä, kun taas negatiivinen kuormituksen lisääntymisestä.  
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*mitattu vain vuosina 2019-2021 

 

Ukonlahden kosteikon seurannan tuloksia on esitetty kuvassa 3. Tulevan ja lähtevän veden 

kiintoaine-, kokonaistyppi- ja kokonaisfosforipitoisuudet ovat vaihdelleet linjakkain koko 

tarkasteluhistorian ajan. Suuri virtaamatulos syksyllä 2020 heijastelee kiintoaine ja 

ravinnepitoisuuksiin tulevassa ja lähtevässä vedessä. 

 

 

Kuva 3. Ukonlahden kosteikon tulevan ja lähtevän veden kiintoaine-, kokonaistyppi- ja 
kokonaisfosforipitoisuuksia vuosilta 2017-2021. 

 

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 * NO3+NO2 µg/l *

tuleva 47,4 23,6 6,9 19,8 1831,3 104,8 44,5 26,2 910,1

lähtevä 22,1 7,0 19,9 1832,7 103,3 41,5 23,0 793,6

reduktio % 6,1 -0,5 -0,1 1,4 6,7 12,4 12,8

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 * NO3+NO2 µg/l *

tuleva 1,8 9,3 7,2 10,1 1254,0 66,2 22,6 40,0 257,0

lähtevä 11,6 7,3 18,3 1298,0 66,0 15,8 26,7 155,0

reduktio % -24,7 -81,5 -3,5 0,3 30,1 33,3 39,7

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 * NO3+NO2 µg/l *

tuleva 63,3 30,7 6,7 27,0 2120,0 124,1 55,4 15,9 1400,0

lähtevä 27,4 6,8 21,0 2100,0 122,0 54,3 20,3 1366,7

reduktio % 10,7 22,2 0,9 1,7 2,0 -27,2 2,4
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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. Kesäkuussa vesinäytteiden oton yhteydessä 

havaittiin, että kosteikon vedenpinta oli erittäin alhaalla. Syksyksi vedenpinta nostettiin 

säätörakenteiden avulla tavanomaiselle tasolle. 

Kontusen kosteikko vaikuttaa seurannan perusteella pidättävän hieman kiintoainetta, 

kokonaistyppeä ja kokonaisfosforia. Kiintoaineen ja kokonaistypen määrän reduktio on keskimäärin 

lähes 11 %. Kokonaisfosforin pidättyminen on vähäisempää, sillä reduktio keskimäärin noin 1,5 %. 

Kasveille ja leville suoraan käyttökelpoista liukoista fosforia pidättyy kosteikolla keskimäärin lähes 

14 %. Kosteikko pidättää hyvin nitraatti-nitriitti-muodossa olevaa typpeä, sillä reduktio on 

keskimäärin 43 %, kun taas ammonium-muotoista typpeä lähtee kosteikolta enemmän kuin se 

tulovedessä saavuttaa. 

Kesäisin kosteikko ei pidätä kiintoainetta ja siihen sitoutunutta fosforia, sillä kiintoaineen ja 

kokonaisfosforin reduktiot ovat negatiivisia. Kosteikko vaikuttaa kuitenkin pidättävän kesäkaudella 

leville ja kasveille käyttökelpoisessa muodossa olevaa liukoista fosforia, sillä liukoisen fosforin 

reduktio on 17,8 %.  Kesällä kokonaistypen määrä vähenee kosteikolla 31,5 % reduktiolla ja liukoisen 

nitraatti-nitriittitypen reduktio on kosteikolla jopa 91 %. Keväällä ja syksyllä kosteikko pidättää 

kiintoainetta ja kokonaisfosforia paremmin kuin kesällä, mutta typen eri muotojen pidättyminen on 

kesää heikompaa.  

 

Taulukko 3. Kontusen kosteikon keskimääräiset pitoisuudet (2017-2021) kosteikkoon tulevasta ja 

lähtevästä vedestä sekä kosteikon vaikutus pitoisuuksiin. Positiivinen reduktio kertoo kuormituksen 

vähenemisestä, kun taas negatiivinen kuormituksen lisääntymisestä. 

 

*mitattu vain vuosina 2019-2021 

 

Kontusen kosteikon seurannan tuloksia on esitetty kuvassa 4. Kosteikko vaikuttaa pidättäneen 

kiintoainetta ja fosforia parhaiten suurimman kuormituspiikin aikana syksyllä 2020, kun tulevan 

veden kiintoainepitoisuudessa ja kokonaisfosforipitoisuudessa näkyy piikki. 

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 * NO3+NO2 µg/l *

tuleva 32,9 13,5 7,2 14,9 1600,0 67,9 30,9 18,0 991,3

lähtevä 12,0 7,0 15,9 1421,3 66,9 26,7 23,1 564,4

reduktio % 10,7 -6,6 11,2 1,5 13,7 -28,0 43,1

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 * NO3+NO2 µg/l *

tuleva 4,1 4,5 7,5 9,0 1360,0 43,8 20,2 37,7 820,0

lähtevä 6,2 7,3 12,6 932,0 49,0 16,6 39,3 71,7

reduktio % -37,6 -40,0 31,5 -11,9 17,8 -4,4 91,3

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 * NO3+NO2 µg/l *

tuleva 43,4 17,5 6,9 18,4 1709,1 78,9 35,8 6,2 1094,0

lähtevä 14,7 6,9 17,8 1643,6 75,1 31,3 13,3 860,0

reduktio % 16,4 3,2 3,8 4,8 12,7 -113,5 21,4
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Kuva 4. Kontusen kosteikon tulevan ja lähtevän veden kiintoaine-, kokonaistyppi- ja 
kokonaisfosforipitoisuuksia vuosilta 2017-2021. 

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. Tuhkaniemen kosteikon vedenlaatua on 

seurattu vuodesta 2019 lähtien. 

Tuhkaniemen kosteikko pidättää seurannan perusteella hyvin kiintoainetta ja ravinteita, sillä noin 40 

% saapuvasta kiintoaineen ja kokonaisfosforin määrästä pidättyy kosteikolla. Kokonaistypen 

määrästä kosteikko pidättää 19,5 %. Kosteikko pidättää sekä liukoista fosforia että typpeä. Kesällä 

kosteikko toimii syksyä ja kevättä paremmin pidättäen lähes 83 % kiintoaineen, 46 % kokonaistypen 

ja 74 % kokonaisfosforin määrästä. 

Taulukko 4. Tuhkaniemien kosteikon keskimääräiset pitoisuudet (2019-2021) kosteikkoon tulevasta 

ja lähtevästä vedestä sekä kosteikon vaikutus pitoisuuksiin. Positiivinen reduktio kertoo 

kuormituksen vähenemisestä, kun taas negatiivinen kuormituksen lisääntymisestä. 
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Vuonna 2021 kosteikko vaikuttaa pidättäneen tulevaa kiintoainetta, kokonaistyppeä ja 

kokonaisfosforia, sillä pitoisuudet olivat lähtevässä vedessä tulevia matalampia. Toisaalta myös 

virtaama oli vähäinen vuoden 2021 näytteenottojen aikana. Suuren virtaaman aikaan vuonna 2020 

kiintoaine-, fosfori-, ja kokonaistyppipitoisuudet olivat suurimmillaan tulevassa ja lähtevässä 

vedessä. 

Kapialan kosteikon seurannan tuloksia on esitetty kuvassa 5. Kesällä 2021 kosteikko vaikutti 

pidättäneen hyvin kiintoainetta ja kokonaisfosforia suuren kuormituksen aikana. 

 

 

Kuva 5. Kapialan kosteikon tulevan ja lähtevän veden kiintoaine-, kokonaistyppi- ja 
kokonaisfosforipitoisuuksia vuosilta 2019-2021. 

 

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 NO3+NO2 µg/l

tuleva 15,8 12,8 6,8 18,2 1637,5 98,5 32,8 43,7 826,3

lähtevä 7,6 6,9 17,0 1317,5 59,4 22,3 20,3 626,6

reduktio % 40,8 6,8 19,5 39,7 32,1 53,6 24,2

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 NO3+NO2 µg/l

tuleva 1,3 15,2 7,0 15,5 1143,3 127,0 21,0 65,0 106,7

lähtevä 2,6 7,0 12,0 620,0 32,7 8,7 35,7 21,0

reduktio % 82,9 22,6 45,8 74,3 58,7 45,1 80,3

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 NO3+NO2 µg/l

tuleva 24,5 11,4 6,7 19,8 1934,0 81,4 39,8 30,8 1258,0

lähtevä 10,6 6,8 19,9 1736,0 75,4 30,4 11,0 990,0

reduktio % 7,0 -0,6 10,2 7,4 23,6 64,2 21,3
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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. Vuonna 2021 Vesalahden kosteikolta 

näytteitä saatiin vain keväällä, sillä kosteikolla ei ollut virtaamaa kesän ja syksyn näytteenottojen 

aikana. 

Tulosten perusteella Vesalahden kosteikko ei pidätä kiintoainetta tai ravinteita, vaan vaikuttaa 

lisänneen kuormitusta, sillä lähtevässä vedessä kiintoaine- ja ravinnepitoisuudet ovat tulevaa 

suurempia. Kiintoaineen reduktio oli noin -38 %, kokonaisfosforin lähes -24 % ja kokonaistypen -28 

%. Ainoastaan ammonium-typen määrä (NH4) on lähtevässä vedessä matalampi kuin tulevassa.  

  

Taulukko 5. Vesalahden kosteikon keskimääräiset pitoisuudet (2019-2021) kosteikkoon tulevasta ja 

lähtevästä vedestä sekä kosteikon vaikutus pitoisuuksiin. Positiivinen reduktio kertoo kuormituksen 

vähenemisestä, kun taas negatiivinen kuormituksen lisääntymisestä. 

 

 

Vesalahden kosteikon seurannan tuloksia on esitetty kuvassa 6. Vuoden 2021 tulokset ovat 
vaillinaisia, sillä tuloksia saatiin vain keväältä. Vuoden 2020 syksyn näytteenotossa havaittu suuri 
virtaamapiikki näyttää heijastuvan kiintoaineen ja ravinteiden määriin kosteikon tulevassa ja 
lähtevässä vedessä. 

 

koko vuosi virtaama l/s kiintoaine mg/l pH CODMn mg/lkokonaistyppi µg/l kokonaisfosfori µg/l liukoinen fosfori µg/l NH4-N µg/l NO3+NO2 µg/l

tuleva 4,6 61,2 6,8 20,5 2891,7 167,3 73,2 11,2 1821,7

lähtevä 84,7 6,8 21,0 3700,0 206,8 102,7 9,2 2135,0

reduktio % -38,4 -2,4 -28,0 -23,6 -40,3 17,3 -17,2

kesä virtaama l/s kiintoaine mg/l pH CODMn mg/lkokonaistyppi µg/l kokonaisfosfori µg/l liukoinen fosfori µg/l NH4-N µg/l NO3+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/lkokonaistyppi µg/l kokonaisfosfori µg/l liukoinen fosfori µg/l NH4-N µg/l NO3+NO2 µg/l

tuleva 6,1 53,3 6,6 20,3 3700,0 144,3 58,3 9,3 2730,0

lähtevä 59,5 6,7 20,3 4900,0 162,8 71,5 6,4 3200,0

reduktio % -11,7 0,0 -32,4 -12,8 -22,7 31,4 -17,2
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Kuva 6. Vesalahden kosteikon tulevan ja lähtevän veden kiintoaine-, kokonaistyppi- ja 
kokonaisfosforipitoisuuksia vuosilta 2019-2021.  

Ala-Suitavan kosteikko valmistui vuonna 2019 ja sen vedenlaadun 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.  

Vuosien 2020-2021 näytteenoton perusteella Ala-Suitavan kosteikon lähtevä vesi sisältää enemmän 

kiintoainetta ja kokonaisfosforia kuin sinne tuleva vesi. Kokonaisfosforin määrä lisääntyy kosteikon 

läpi virtaavassa vedessä noin 34 %. Kokonaistyppi vähenee kosteikolla keskimäärin noin 35 % ja 

nitraatti-nitriittityppi 59 %. Kuitenkin ammonium-typpi lisääntyy vedessä noin 12 % kosteikon läpi 

virratessa. Kosteikko vaikuttaa pidättävän liukoisen fosforin määrää keskimäärin 14 %. 

Kesäkaudella liukoista fosforia vaikuttaa pidättyvän syksyä ja kevättä paremmin, sillä reduktio on 

jopa 40 %. 

Ala-Suitavan kosteikko on ollut kosteikkokohteena haastava, sillä kosteikon rakenne ei ole 

vakautunut rakentamisen jälkeen. Kosteikon reunamissa havaittiin sortumia ja kosteikkoa jouduttiin 

tekemään kaivuutyötä vuonna 2021. Kosteikon reunamien sortumat ja kaivuutyö ovat estäneet 

kasvillisuuden syntymistä kosteikolle.  

Taulukko 6. Ala-Suitavan kosteikon keskimääräiset pitoisuudet (2020-2021) kosteikkoon tulevasta 

ja lähtevästä vedestä sekä kosteikon vaikutus pitoisuuksiin. Positiivinen reduktio kertoo 

kuormituksen vähenemisestä, kun taas negatiivinen kuormituksen lisääntymisestä. 
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Ala-Suitavan kosteikon seurannan tuloksia on esitetty kuvassa 7. Vesalahden kosteikon 

vedenlaatuseuranta antaa viitteitä, että kosteikon perustamisen ensimmäisinä (2020-2021) vuosina 

kosteikko ei ole pidättänyt kiintoainetta tai fosforia, vaan pitoisuudet ovat lähtevässä vedessä tulevaa 

suurempia.  

 

 

Kuva 7. Ala-Suitavan kosteikon tulevan ja lähtevän veden kiintoaine-, kokonaistyppi- ja 
kokonaisfosforipitoisuuksia vuosilta 2020-2021.  

 

Kuuksenenselkä kuntoon –hankkeen seurannassa olevat kosteikot toimivat vedenlaadun seurannan 

perusteella ja vesiensuojelun näkökulmasta vaihtelevasti. Kosteikot ovat pääosin iältään nuoria, 2-6 

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 NO3+NO2 µg/l

tuleva 96,9 5,8 6,9 23,5 2470,0 36,8 16,5 25,9 2002,0

lähtevä 11,9 6,9 23,5 1595,0 49,5 14,2 29,1 817,2

reduktio % -106,4 0,0 35,4 -34,4 14,1 -12,1 59,2

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 NO3+NO2 µg/l

tuleva 7,7 5,9 7,3 14,5 1260,0 36,5 16,0 45,5 705,0

lähtevä 12,0 7,4 20,5 985,0 46,0 9,5 77,5 138,0

reduktio % -103,4 -41,4 21,8 -26,0 40,6 -70,3 80,4

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 NO3+NO2 µg/l

tuleva 141,5 5,7 6,6 28,0 3075,0 37,0 16,8 16,2 2380,0

lähtevä 11,8 6,7 25,0 1900,0 51,3 16,5 4,9 1122,5

reduktio % -107,9 10,7 38,2 -38,5 1,5 69,8 52,8
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vuoden sisällä rakennettuja. Kosteikoiden toiminnassa on oletetusti vuosienvälistä vaihtelua. 

Kosteikkojen toimintaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa viipymä, virtaaman määrä, kosteikon 

ikä sekä rakennetekniset ominaisuudet, kuten kosteikon koko ja sen suhde valuma-alueen pinta-

alaan. Myös valuma-alueen ominaisuudet ja maankäyttö vaikuttavat kosteikon toimintaan. 

Kosteikkoseurannalla saadaan tietoa näytteenottohetken tilanteesta, johon vaikuttaa suuresti 

vallitsevat virtaama- ja sääolosuhteet. Virtaama- ja sääolosuhteet voivat vaihdella lyhyen ajan sisällä 

merkittävästi. Usean vuoden ajan toteutetulla näytteenotolla saadaan suuntaa antavaa tietoa 

kosteikkojen toiminnasta. Seurannan luotettavuus paranee näytteenottokertojen lisääntyessä.  

Tarkastelun vanhimmat (vuonna 2015-2016 valmistuneet) Kintulammen, Ukonlahden, Kontusen ja 

Kapialan kosteikot toimivat tulosten perusteella kiintoaineen ja kokonaisfosforin määrää vedessä 

vähentäen. Kosteikkojen toiminta vaikuttaa parantuneen ensimmäisistä seurantavuosista. Toisaalta 

suuret virtaamapiikit vaikuttavat heijastuvan kosteikon tulevan ja lähtevän veden kiintoaineen, 

kokonaisfosforin- ja –typen määriin.  Erityisesti syksyn 2020 suurien virtaamien aikaan kosteikoille 

tulevat pitoisuudet olivat suuria ja vanhimmat kosteikot vaikuttivat tasaavan kuormitushuippuja. 

Tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että vuosina 2015-2016 valmistuneet kosteikot pidättäisivät 

suhteellisesti eniten kiintoainetta silloin, kun kosteikon tuloveden kiintoainepitoisuudet ovat suuria. 

Vastaavia tuloksia kosteikkojen toiminnasta on esitetty aiemmissakin kosteikkoseurannoissa ainakin 

Tarvaalan kosteikolla Keski-Suomessa (Koskiaho 2015). Usein myös kiintoainepitoisuudet ovat 

suuria runsaiden virtaamien aikana, joten kosteikkojen toiminnalla voi olla tärkeä merkitys 

tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen vaikutusten ehkäisyssä. 

Vesalahden ja Ala-suitavan kosteikot ovat iältään vielä hyvin nuoria (vuonna 2018-2019 

valmistuneet), eivätkä vielä vaikuta toimivan vesiensuojelun näkökulmasta tavoitellusti. Toisaalta 

Vesalahden kosteikolta saatiin tavoiteltua vähemmän vedenlaatutietoja vuonna 2021 ja Ala-

Suitavassa tehdyt kaivuutoimenpiteet aiheuttavat kosteikkoon häiriötä, joka todennäköisesti näkyy 

seurannan tuloksissa kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksia vesinäytteissä lisäten. 
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