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1 Projektin tausta ja
tavoitteet
1.1 Tausta
Metsätalouden vesiensuojelun lisätoimenpiteiksi on vesienhoitosuunnitelmissa esitetty
pintavalutuskenttien, pohja- ja putkipatojen
sekä kosteikkojen käytön lisäämistä niin kunnostusojituksissa kuin luonnonhoitohankkeissa, tehostettua vesiensuojelusuunnittelua, urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden koulutusta sekä
metsänomistajien neuvontaa vesiensuojelukysymyksissä.
Kosteikot metsätaloudessa-selvitys kuului
osaprojektina Keski-Suomen Ely-keskuksen vetämään TASO-hankkeeseen ja rahoitettiin kyseisestä hankkeesta.

2 Tulokset
Kosteikkotietoja selvitettiin lähettämällä Suomen metsäkeskuksen johtava luonnonhoidon
asiantuntija Matti Seppälän kautta kysely kaikille metsäkeskusalueille. Vastauksia tuli 9 metsäkeskusalueelta. Lisäksi luonnonhoitohankerahoituksesta käytiin läpi Tapion tilastoissa olevat
kosteikkohankkeet. Luonnonhoitohankkeista 7
sisälsi kosteikon rakentamista.
Kosteikkokyselyn tuloksena saatiin tiedot 9
Julkisten palveluiden metsäkeskusalueelta ja 2
metsäpalvelualueelta yhteensä 116 Kosteikosta. Lisäksi Pirkanmaan metsäkeskusalue ilmoitti, että heidän alueella on toteutettu 19 kosteikkoa, joista ei ilmoitettu tarkempaa tietoa.

1.2 Tavoitteet
Projektin tavoitteena oli kartoittaa kosteikkojen käyttöä metsätalouden vesiensuojelumenetelmänä. Samoin luotiin katsaus kosteikkojen muuhun käyttöön muun muassa
maatalous- ja riistakosteikkoina sekä turvetuotannon vesiensuojelussa. Kosteikkojen yleisyys
metsätalouden vesiensuojelussa tarkasteltiin
Kemera-rahoituksella toteutettujen luonnonhoitohankkeiden valossa.

Kuva 1: Suomen metsäkeskuksen kosteikkohankkeet perustamisvuosittain.
116 Kosteikkotiedosta 92 kosteikkohanketta
oli toteutuneita ja 24 tiedot perustuivat toteuttamattomiin suunnitelmiin.
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Kuva 2. Suomen metsäkeskuksen ilmoittamat
kosteikkohankkeet metsäkeskusalueittain.

Metsäkeskusalueet, Julkiset Palvelut josta
tietoja saatiin:
Rannikko
Häme-Uusimaa
Lounais-Suomi
Pirkanmaa
Keski-Suomi
Etelä- ja Keski-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Pohjanmaa
Metsäpalveluiden alueet joista saatiin tietoa:
Pohjois-Pohjanmaa- Kainuu
Pohjois-Karjala

Metsäkeskusten ilmoittamista kosteikoista vesiensuojelu ilmoitettiin pää- tai osatarkoitukseksi 99 kosteikolla.
Muita suunniteltuja tavoitteita kosteikoille olivat riistanhoito, virkistyskäyttö, ennallistaminen
ja monimuotoisuus.
Yhteensä 116 kosteikosta 31 valuma-alue
koostui osittain maatalousmaasta ja 7 kosteikon valuma- alue oli turpeentuotannossa olevaa
maata. Kaikkien kosteikkojen valuma-alue oli ainakin osittain metsätalousmaata.
Riistanhoito kosteikon perustamissyynä ilmoitettiin osasyyksi tai ensisijaiseksi tavoitteeksi 22
kosteikkokohteen kohdalla.
ELY-keskuksen tiedot Kahilalammen kosteikon vesinäytteistä liitettiin selvitykseen. Mittaustulosten perusteella ei arvioitu kosteikon toimivuutta, koska mittaustuloksia ei ollut ennen
kosteikon rakentamisen alkamista. Kosteikon
rakentamisen aikana muodostuneet vaikutukset
vesistöön voidaan hyvin todeta mittauksista.
ELY-keskusten johtamissa hankkeissa toteutuneista kosteikoista ei kyselyn avulla kerätty
muuta tietoa.
Metsähallitukselle lähetetyn kyselyn perusteella saatiin tiedot 16 valtion maille perustetusta kosteikosta. Vain yhden kohdalla kosteikon
tavoitteeksi oli merkitty vesiensuojelu. Muiden
Metsähallituksen perustamien kosteikkojen tavoitteena oli vesilintujen tai monimuotoisuuden
edistäminen. Kaikki Metsähallituksen ilmoittamat
kosteikot ovat Metsähallituksen rahoittamia ja sijaitsevat metsätalousmaalla talousmetsissä.
Riistakeskuksen Kotiseutukosteikko –Life+
hankkeen, Vesijärvisäätiön, mkj:n , Riistakeskuksen sekä Leader+ rahoituksella toteutuneesta
62 kosteikosta tiedot saatiin kyselyn avulla.

Kuva 3: Kosteikon perustamisen ensisijainen
tavoite.
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2.1 Arvio toteutuneista
kosteikoista
Projektin tuloksena on selvitysten pohjalta tehty arvio tällä hetkellä toteutuneista kosteikoista,
joiden valuma-alue koostuu pääosin metsätalousmaasta sekä kahden esimerkkikohteen
perusteella tehty kuvaus kosteikoiden toimivuudesta metsätalouden vesiensuojelumenetelmänä. Kyseisten esimerkkikohteiden perusteella
tehtiin myös arvio menetelmän kustannustehokkuudesta. Synteesinä saatiin suosituksia hyvin
toimivan kosteikon rakentamiseen.
Projektin tuloksena muodostettiin käsitys,
missä ja minkälaisia kosteikkoja Kemera luonnonhoitohankkeina on syntynyt vuosien mittaan. Selvityksen perusteella saatiin tietoa kosteikoista aina vuodelta 2001.
Suomen metsäkeskuksen lisäksi tietolähteenä käytettiin Suomen Riistakeskusta ja Metsähallitusta. Vastaajat täyttivät tiedot kosteikoista
taulukkoon, joka palautettiin sähköpostin välityksellä Tapioon.
Kahden seurannassa olleen kosteikon toimivuuden kuvauksen pohjalta saatiin käsitys siitä,
minkälaiset kosteikot ovat toimivia.
Suomen Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeina toteutetut kosteikot on pääosin perustettu yleistä vesiensuojelua ajatellen. Erityisesti metsätalouden vesiensuojelutarkoituksiin
perustettuja kosteikkoja on noin 1/3 kaikista
kosteikoista. Muita syitä Suomen metsäkeskuksen suunnittelemiin ja perustettuihin kosteikkoihin olivat monimuotoisuussyyt, ennallistaminen,
linnusto, riista ja virkistyskäyttö.
Kosteikkojen valuma-alue koostuu pääasiassa (70-100 %) metsätalousmaasta, osittain
valuma-alueilla on myös maatalousaluetta, yhden kosteikon alueella mainittiin turkistarha ja
muutaman kosteikon valuma-alueella mainittiin
myös asutus.
Suomen metsäkeskuksen asiantuntijoilta
kysyttiin myös omaa arviota kosteikkojen toimivuudesta. Vastauksissa keskeisimpiä nousivat
esiin arviot kiintoaineksen pysähtymisestä ja
tulvahaitan vähenemisestä.

Suomen metsäkeskuksen asiantuntijoiden 		
arvioita kosteikkojen toimivuudesta
- Kiintoaineksen pysähtymiseen iso vaikutus
- Tulvahaitan vähentyminen
- Poistaa ainakin karkeita maalajeja ja pienentää
		tulvahuippuja.
- Poistaa tehokkaasti kiintoainesta
- Tulvaveden pääsy pohjaveteen estynyt
- Poistaa kiintoainesta ja vähän ravinteitakin
- Positiivinen vesiensuojelun yleisvaikutus
- Kosteikko toimii osana rakenteiden ketjussa
- Kasvillisuuden rehevöityminen
- Lietetilavuutensa ja yläpuolisten pohjapatojen
		 yhteisvaikutuksella uskon, että kosteikko 		
		 pidättää kiintoainesta.
- Hyvä, perustuen vesinäytteisiin
- Ei vielä tietoja
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2.2 Tulokset kosteikkojen
toimivuudesta metsätalouden vesiensuojelumenetelmänä
Kuvaus toimivuudesta perustuu kahden esimerkkikohteen Pakopirtin kosteikon Seinäjoella
ja Torsanjoen kosteikon Ruokolahdella, virtaama- ja ravinnepitoisuuksien mittausten tuloksiin.

Kuva 4: Kiintoaineshuuhtouma (kg/ha) Torsanjoen kosteikolta, Ruokolahti. Valuma-alueen
pinta-ala 1600 ha.

Kuva 5: Fosfaattifosforin huuhtouman kehitys Torsanjoen kosteikolta. Valuma-alueen pinta-ala 1600 ha
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Kuva 6: Kokonaisfosforihuuhtouman kehitys Torsanjoen kosteikolta.

Kuva 7: Kaliumhuuhtouman kehitys Torsanjoen kosteikolta.

Kuva 8: Kokonaistyppihuuhtouman kehitys Torsanjoen kosteikolta.
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2.3 Kosteikkojen muu
käyttö – katsaus
Selvityksen perusteella muita kuin yleisien vesiensuojelun tarkoituksiin perustettuja kosteikkoja ja metsätalouskosteikkoja on perustettu
lähinnä Suomen Riistakeskuksen hankkeissa
ja Metsähallituksen mailla. Näiden kosteikkojen
pääasiallinen tarkoitus on monimuotoisuus ja
vesilintujen tarpeet, mutta myös vesiensuojelu
mainittiin yleisesti hankkeiden tavoitteena.
Maatalouden valumavesien käsittely oli toissijaisena perustamissyynä useassa Suomen
metsäkeskuksen suunnittelemassa ja toteuttamassa kosteikkohankkeessa. Näissäkin metsätalouden vesiensuojelu oli kosteikon perustamisen päätarkoitus.
Riistan vuoksi perustetut kosteikot olivat yleisimpiä Suomen Riistakeskuksen hankkeissa.
Turvetuotannon
vesiensuojelutarkoituksiin
toteutettuja kosteikoita ilmoitettiin kyselyssä
vain yksittäisiä.
Suomen Riistakeskuksen perustamien kosteikkojen tavoitteiksi lueteltiin: Luonnon monimuotoisuus, vesilintuelinympäristö, vesiensuojelu, tulvien tasaus, maisema, riistanhoidon
kokeilutoiminta, lintukosteikko ja riistan juomapaikka.
Metsähallituksen perustamien kosteikkojen
tavoitteeksi lueteltiin: Vesilintukosteikko, lintukosteikko, monimuotoisuus, vesiensuojelu ja
linnut.

3 Johtopäätökset
Metsätaloudessa kosteikkojen käyttö on vielä
hajanaista. Samoin metsätalouden vesiensuojelumenetelmänä kosteikon määritelmä on vielä
jossakin määrin selkiintymätön. Metsätalouden
vesiensuojeluhankkeina kosteikkoja on toteutettu pääasiassa suuria valuma-aluepinta-aloja
koskevana ja ne on rahoitettu lähes täysin Kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) mukaisen luonnonhoitomomentin varoilla luonnonhoitohankkeina.
Turvetuotannossa kosteikot on metsätaloutta
selkeämmin ohjeistettu. Samoin hiljattain ovat
ilmestyneet Maatalouden monivaikutteisten
kosteikkojen suunnittelu- ja mitoitussuositukset
sekä Riistakosteikko-opas.
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Projektin tuloksena syntyi käsitys, missä ja
minkälaisia kosteikkoja metsätalouden luonnonhoitohankkeina on syntynyt viime vuosina.
Samoin kahden TASO-hankkeen seurannassa
olleen kosteikon toimivuuden kuvauksesta saatiin käsitys, minkälaiset kosteikot ovat toimivia
metsätalouden valumavesille.

3.1 Pakopirtin
ja Torsanjoen
mittaustulosten perustella
tehdyt johtopäätökset
Pakopirtin esimerkkikohteen mittaustulosten
perusteella voitiin todeta, että kiintoaineskertymä kosteikossa on niin pientä, ettei kosteikkoa
vesiensuojelumenetelmänä yksin voida todeta
kustannustehokkaaksi. Kun kosteikon muita
hyötyjä ja arvoja huomioidaan kustannustehokkuuden arvioinnissa tulos voi olla erilainen.
Torsanjoen esimerkkikosteikon kyky pysäyttää kiintoainetta todettiin huomattavasti
tehokkaammaksi. Vaikka Torsanjoen kosteikon perustamiskustannukset ovat kymmeniä
tuhansia euroja, voidaan kuitenkin todeta, että
kosteikko toimii kustannustehokkaasti. Torsanjoen kosteikollla on toteutettu myös lintutorneja
ja rakennettu laavu, nämä toimet laajentavat
hyötynäkökulmaa ja lisäävät kosteikon kustannustehokkuutta. Yleisesti voidaan todeta, että
pelkän vesiensuojelun näkökulmasta kaikkien
kosteikkojen toiminta ei ole kustannustehokasta.

3.2 Kosteikkojen yleisyys
metsätaloudessa
Yleisyyttä arvioitiin Suomen metsäkeskuksen
Kemera-varoin suunniteltujen ja toteutettujen
luonnonhoitohankkeiden valossa. Voidaan todeta, että kymmenen viimeisen vuoden aikana
Suomen metsäkeskus on suunnitellut tai toteuttanut noin 140 kosteikkohanketta. Suomen
Riistakeskus on puolestaan ilmoittanut tiedot
62 kosteikosta ja Metsähallitus 16 valtion maille
perustetusta kosteikosta.
Yksityismaille on siis viimeisten vuosien aikana perustettu yli 200 kosteikkoa Suomen

metsäkeskuksen ja Suomen Riistakeskuksen
hankkeiden tuloksena. Näistä useimmat ovat
metsätalouden valuma-alueille perustettuja
kosteikkoja, joista alla käytetään nimitystä ”metsätalouskosteikko”.

3.3 Vaikutus ravinne- ja
kiintoaineskuormitukseen
Kosteikon vaikutus ravinnekuormitukseen fosfaattifosforin, kokonaisfosforin, kaliumin ja typen osalta ei mittauksissa todettu olevan huomattava. Kosteikon mitoitus valuma-alueeseen
ja virtaamaan nähden on tärkeä, tarvittaessa
virtaaman säätö tulisi olla mahdollista niissä
kosteikossa, joihin mitoituksen mukaan tämä
tulee olemaan tarpeen.
Kosteikko toimii hyvin kiintoaineen pysäyttäjänä. Parhaiten kiintoainetta sitovat kosteikot, joissa on sekä syvänteitä että matalia osia
ja kasvillisuutta, kuten Torsanjoen kosteikolla
Ruokolahdessa.
Projektin tulokset täydentävät päättymisvaiheessaan olevaa vesiensuojelusuositusten päivitysprojektia, jossa annetaan alustavia
suosituksia hyvin toimivista kosteikoista. Suositusten päivitys on tarkoituksenmukaista pitää
jatkuvana prosessina ja esimerkiksi kosteikkoja
koskeviin suosituksiin voidaan jatkossa tehdä
parannusehdotuksia selvitysten perusteella ja
lisätutkimusten edistyessä.

3.4 Rajaukset
Projektissa ei annettu yksityiskohtaisia kosteikkojen rakentamisohjeita. Projektissa tehtiin rajatun aikataulun ja resurssien puitteissa selvitys
toteutetuista ja suunnitelluista kosteikkohankkeista. Selvityksen perusteella annettiin suosituksia hyvin toimivan kosteikon rakentamisen
edellytyksistä.
Projektissa keskityttiin Kemera varoin Suomen metsäkeskuksen yksityismaille perustettuihin kosteikkoihin, Metsähallituksen (valtion)
maille perustetuista kosteikoista ja Riistakeskuksen hankkeissa syntyneistä kosteikoista kerättiin vain yleistieto.

3.5 Tuloksen ympäristö
Projektin tulokset hyödyttävät myös Vesienhoidon tavoiteohjelman 2015 toteutusta, koska
tulosten perusteella saatiin varmempi käsitys
kosteikkojen realistisista mahdollisuuksista metsätalouden vesiensuojelun tehostamiskeinona.
Selvityksen perusteella saatiin myös paljon
sellaista tietoa kosteikoista, joita ei tämän selvityksen aikana voitu analysoida tarkemmin. Riistakeskuksen ja Metsähallituksen aineiston vertaaminen Suomen metsäkeskuksen hankkeisiin
samoin kuin eri tavoitteilla toteutettujen kosteikkojen vertailu vaatisi tarkempaa tutkimusta, jota
tämän selvityksen aikana ei voitu toteuttaa.

4 Synteesinä syntyneet suositukset
kosteikon perustamiseen ja hoitoon
Synteesin ovat tuottaneet selvityksen tulosten
perusteella Martti Vuollekoski ja Samuli Joensuu.

Kosteikkosuositukset
Tavoitteena metsätalouden valumavesille tarkoitettujen kosteikkojen rakentamisessa on
mahdollisimman huoltovapaa rakenne. Kosteikko toimii parhaiten silloin, kun se sisältää sekä
matalan osan että syvänteitä. Matalan osan
tarkoituksena on, että siihen kehittyisi mahdollisimman nopeasti kosteikon rakentamisen jälkeen ravinteita sitovaa kasvillisuutta.
Kosteikon mitoitus edellyttää virtaaman tuntemista. Kosteikot mitoitetaan samoilla periaatteilla kuin laskeutusaltaat. Mitoitus ja kosteikon
pinta-alatarve määräytyvät kevään keskiylivirtaaman mukaan. Kosteikon pitää täyttää samat
viipymätavoitteet kuin laskeutusaltaat.
Kosteikon paikan valinta on tärkeä. Ongelmallisimpia ovat hienolajitteiset ja syöpymiselle
alttiit maalajit. Olisikin eduksi, mikäli kosteikon
alueella olisi kasvipeitteetöntä maata mahdollisimman vähän. Maanpinnan muotojen hyväksikäyttö kosteikon paikan valinnassa edistää
mahdollisuutta mahdollisimman vähään kaiva-
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miseen. Pengertämällä tehty kosteikko on tässä
suhteessa paras ratkaisu.
Vanhojen kytöheittojen ja pakettipeltojen
käyttö kosteikkopohjina saattaa olla ongelmallinen, jos niitä on lannoitettu aikanaan runsaasti
ja niihin on varastoitunut fosforia. Fosfori-rautayhdisteet vapautuvat hapettomissa oloissa ja
tämän seurauksena liukoista fosforia saattaa
lähteä liikkeelle kosteikosta.
Kosteikon rakentamisessa veden korkeuden
säätelymahdollisuus on toimivuutta edistävä
ominaisuus. Veden korkeuden säätelyllä voidaan edistää muun muassa kasvillisuuden kehitystä ja samalla ohjailla eri kasvilajeja. Nopeakasvuisen, runsaslajisen kasvillisuuden saanti
välittömästi kosteikkoon edistää kosteikon toimivuutta. Osmankäämi ei ole kaikkein paras
vaihtoehto, koska se voimakaskasvuisena saattaa vallata koko kosteikon hyvin nopeasti.
Virtaamansäätöpatoja voidaan käyttää myös
kosteikkojen yläpuolella muodostamaan putouksia ja samalla ilmastamaan kosteikkoon
tulevia vesiä. Padot leikkaavat myös huippuvirtaamia ja vähentävät näin kosteikolle jo pidättyneen aineksen huuhtoutumista.
Hienojen ainesten kiinni saamiseksi riittävän
kasvillisuuden saaminen kosteikkoon edellyttää
laajaa matalaa osaa, mikä kasvattaa kosteikon
vaatimaa pinta-alaa.
Vaikka kosteikon toiminta pyritään saamaan
mahdollisimman huoltovapaaksi, kulkuyhteydet
kosteikolle ovat kuitenkin ehdoton edellytys.
Kosteikon jatkuva hyvä toimintakunto edellyttää
sitä, että kosteikkoa huolletaan riittävän usein.
Huolto on pääasiassa kuolevan kasvillisuuden
poistoa. Talvikorjuun mahdollisuuksia tulisi tapauskohtaisesti arvioida ja käyttää hyväksi.
Kosteikoilla voi olla ympärivuotinen toimintakyky haasteellista, koska joissakin tilanteissa
saattaa syntyä paannejäätä kosteikkoon ja vesi
virtaa jään päällä, mikä heikentää toimivuutta.
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Kosteikkosuositukset voidaan
tiivistää seuraavan neljän
otsikon alle:
1. Huoltovapaus
• Tavoitteena metsätalouden kosteikkojen
		 rakentamisessa on mahdollisimman
		 huoltovapaa rakenne
• Hyvin matalaa osaa ja syvänteitä sisältävä
		 kosteikko toimii parhaiten.
• Matalaan osaan kehittyy nopeasti 		
		 kosteikon rakentamisen jälkeen ravinteita
		 sitovaa kasvillisuutta.
• Kulkuyhteydet kosteikolle ovat kuitenkin
		 ehdoton edellytys.
• Kosteikon jatkuva hyvä toimintakunto
		 edellyttää riittävän usein tapahtuvaa
		huoltoa.
• Huolto on pääasiassa kuolevan 		
		 kasvillisuuden poistoa, 5-10 vuoden välein.
• Talvikorjuun mahdollisuuksia tulisi arvioida
		 ja käyttää hyväksi.
2. Toimintakyvyn turvaaminen
• Kosteikon ympärivuotinen toimintakyky on
		 haasteellista, voi syntyä paannejäätä
		 kosteikkoon jolloin vesi virtaa jään päällä,
		 mikä heikentää toimivuutta.
• Kosteikon rakentamisessa veden 		
		 korkeuden säätelymahdollisuus on 		
		 toimivuutta edistävä ominaisuus.
• Vedenkorkeuden säätelyllä edistetään
		 kasvillisuuden kehitystä ja ohjaillaan eri
		kasvilajeja.
• Nopeakasvuisen, runsaslajisen 		
		 kasvillisuuden saanti välittömästi 		
		 kosteikkoon edistää sen toimivuutta.
• Virtaamansäätöpadot kosteikkojen 		
		 yläpuolella muodostavat putouksia ja
		 ilmastavat samalla kosteikkoon tulevia vesiä.

3. Kosteikon paikan valinta
• Kosteikon paikan valinnalla vältetään
		 ongelmallisimpia hienolajitteisia ja 		
		 syöpymiselle alttiita maalajeja.
• Maanpinnan muotojen hyväksikäyttö
		 kosteikon paikan valinnassa vähentää
		 kaivamisen tarvetta.
• Pengertämällä tehty kosteikko on tässä
		 suhteessa paras ratkaisu.
• Kosteikon alueella tulisi olla 		
		 kasvipeitteetöntä maata mahdollisimman
		vähän.
• Vanhat kytöheitot ja pakettipellot voivat
		 kosteikkopohjina olla ongelmallisia 		
		 varastoituneiden fosforilannoitteiden vuoksi
• Fosfori-rautayhdisteet vapautuvat 		
		 hapettomissa oloissa ja liukoista fosforia
		 saattaa lähteä liikkeelle.
4. Oikea mitoitus ja rakenne
• Kosteikon mitoitus edellyttää virtaaman
		tuntemista.
• Kosteikot mitoitetaan samoilla periaatteilla
		 kuin laskeutusaltaat.
• Mitoitus ja kosteikon pinta-alatarve 		
		 määräytyvät kevään keskiylivirtaaman
		mukaan.
• Kosteikon pitää täyttää samat 		
		 viipymätavoitteet kuin laskeutusaltailla on.
• Hienojen ainesten kiinni saamiseksi
		 riittävän kasvillisuuden saaminen 		
		 kosteikkoon edellyttää laajaa matalaa
		 osaa, mikä kasvattaa kosteikon vaatimaa
		pinta-alaa.
Suosituksia hyvin toimivan kosteikon edellytyksistä

• Perustetaan patoamalla painanteisiin
• Palvelee rajattua valuma-aluetta
• Paikalla on mahdollisuus toteuttaa useampia
		 peräkkäisiä kosteikkoja tai toteuttaa niin 		
		 kutsuttu hajautettu malli
• Maanpinnan muotojen hyväksi käyttö mahdollista
		 – esimerkiksi järvikuiviot
• Suunnittelijan paikallistuntemus on tärkeä ja sitä
		 on hyödynnettävä
• Maaperätutkimus tehdään suunnitteluvaiheessa
• Korkeustasot toteutetaan nykyteknologialla
		 kasvillisuuden nopean tulon kannalta optimaalisiksi
• Laserkeilaustekniikka otetaan avuksi kohteiden
		löytämiseen
• Kasvillisuuden kylvöä kosteikkoalueelle 		
		suositellaan

5 Projektin sisältö ja
panostus
5.1 Organisaatio,
voimavarat ja työmäärät
Projektin ohjausryhmänä toimi Keski-Suomen
ELY-keskuksen vetämän TASO-hankkeen ohjausryhmä.
Projektiryhmän muodostivat:
Samuli Joensuu, Tapio, projektipäällikkö
Maija Kauppila, Tapio, kysely,
kuormituslaskennat
Tommi Tenhola, Tapio, tilastot,
projektipäällikön sijainen
Maria Lindén, Tapio, kyselyt, raportit
Martti Vuollekoski, Metla,
esimerkkikohteiden seurannat

5.2 Rahoitus
Projekti kuului osaprojektina Keski-Suomen
ELY-keskuksen vetämään TASO-hankkeeseen
ja rahoitettiin kyseisestä hankkeesta.

5.3 Viestintä
Pääsääntöisesti projektin tuloksista viestittiin
muiden TASO-hankkeeseen liittyvien tapahtumien yhteydessä. Tulokset esitettiin TASOhankkeen julkaisujen esittely II –tilaisuudessa
Jyväskylässä 27.11.2012 ja tuloksista laadittiin
tiedote, joka jaettiin tilaisuudessa. Projektiraportti julkistetaan Tapion ylläpitämillä Metsävastaa.net verkkosivuilla.
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6 Projektin tulosten
käyttöönotto,
valmennus ja
seuranta
Työn tulokset voidaan muokata käytännön ohjeiksi, jotka voidaan ottaa käyttöön heti niiden
valmistuttua. Tuloksia voidaan myös käydä läpi
toimijoiden maastokoulutuksissa.
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Selvitys

Liite 1
Hankkeen esimerkkikohteina olleiden kosteikkojen tuleva ja lähtevä keskimääräinen ainekuorma kg/ha/v.

Torsanjoki

Valuma‐alue 1600
ha

Aine
Kiintoaine
Kokonaisfosfori
Fosfaattifosfori
Kokonaistyppi

Kosteikkoon Kosteikosta Luonnontilaiset Luonnontilaiset
tuleva
lähtevä
alueet
alueet
keskimäärin
vaihteluväli
162,0
0,250
0,090
7,2

39,4
0,229
0,066
7,1

5,1
0,049

0,92 – 47,5
0,017 – 0,146

1,3

0,29 – 2,3

Pakopirtti
Kosteikkoon Kosteikosta Luonnontilaiset Luonnontilaiset
Valuma‐alue 700 tuleva
lähtevä
alueet
alueet
ha
keskimäärin
vaihteluväli
Aine
Kiintoaine
24,5
20,6
5,1
0,92 – 47,5
Kokonaisfosfori 0,210
0,163
0,049
0,017 – 0,146
Fosfaattifosfori
0,082
0,155
Kokonaistyppi
3,04
2,89
1,3
0,29 – 2,3
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