KOSTEIKOT
VESIENSUOJELUN
APUVÄLINEENÄ
Kosteikot ovat yksi uhanalaisimmista, ja samanaikaisesti rikkaimmista, ekosysteemeistä maailmassa. Arvioiden mukaan Euroopassa vielä viime vuosisadan
alussa olleista kosteikoista on kuivatettu suuri osa.
Myös Suomessa maa- ja metsätalouden tehostunut
tuotanto on pikkuhiljaa hävittänyt näitä niin ihmisille kuin muillekin lajeille tärkeitä elinympäristöjä.
Suomessa kosteikot ovat joutuneet väistymään muun
muassa ojitusten alta, sillä lähes kaikki viljelysala on
Suomessa ojitettu. Kosteikkoja, pienistä märistä notkelmista kokonaisiin laaja-alaisiin järviin, on kuivatettu, kun kaikki mahdollinen maa on tarvittu tuottavaan käyttöön. Usein tällaiset alueet ovat kuitenkin
ajan saatossa jääneet tuotannon ulkopuolelle, koska
ne voivat kosteuden takia olla hankalasti viljeltävissä
ja huonosti tuottavia. Alueet jäävät usein joutomaiksi.

Lisäksi laidunnuksen puute ja etenkin rantojen laiduntamisen merkittävä vähentyminen on pusikoittanut aikaisemmin avoimina olleita rantoja ja vähentänyt edelleen luonnon monimuotoisuutta.
Maatalousympäristöjen kosteikot voivat olla kuin
pienoismalleja maailmalla olevista laaja-alaisista
kosteikoista. Kosteikkojen kuivattaminen maatalousympäristöistä on kuitenkin pahentanut rehevöitymisongelmaa ja köyhdyttänyt luonnon monimuotoisuutta. Nyt suuntana on kosteikkojen palauttaminen.
Kosteikkojen palauttaminen ja uusien kosteikkojen
perustaminen onkin yksi kustannustehokkaimmista
pellon ulkopuolisista toimista maa- ja metsätalousvaltaisten alueiden vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

WWF-kosteikot toimivat myös opetus-, neuvonta- ja tutkimuskäytössä kannustaen maanomistajia ja muita alalla toimijoita kosteikkojen
perustamiseen. Kuva: Sampsa Vilhunen / WWF.

Kuva: Sampsa Vilhunen / WWF
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Mikä on kosteikko?
Kosteikko on vesiperäinen maa-alue (engl. Wetland).
Kosteikkoalue on pysyvästi tai ainakin suurimman
osan vuodesta veden peittämä. Sen kasvillisuus on
tyypillistä vesi- ja rantakasvillisuutta, eli kasvillisuutta, joka on tottunut niukkahappisiin olosuhteisiin.
Luontaisia kosteikkoja ovat vesi- ja rantaruohikot,
suot ja rämeet, allikot ja märät painanteet. Luontaisiin
kosteikkoihin voidaan lukea kuuluvan myös maamme järvet ja lammet. Yleisesti kosteikot ovat kuitenkin alueita, joihin kuuluu vain joitakin avovesimäisiä
osia tai allikoita.
Maatalouden monivaikutteisilla kosteikoilla käsitetään maatalouden ravinnekuormitusta vähentävät
ranta-alueet sekä ojien, purojen, jokien ja muiden vesistöjen osat. Ne lisäävät luonnon monimuotoisuutta
ja virkistyskäyttöä, monipuolistavat maisemaa sekä
ovat apuna maanviljelyksessä. Myös maatalouden
monivaikutteiset kosteikot ovat suurimman osan ajasta veden peitossa ja niiden kasvillisuus on tyypillistä
kosteikkokasvillisuutta. Maatalouden monivaikutteisten kosteikkojen on hyvä sisältää mahdollisimman
monimuotoisia olosuhteita: syvänteitä, avovesialtaita, matalia osuuksia, saarekkeita, niemekkeitä, tulvatasanteita, reuna-alueita ja pohjaharjanteita. Erilaiset
osat ovat tärkeitä ”monivaikutteisuuden” kriteerin
täyttämiseksi.

Pienetkin kosteikot luovat peltoalueille monimuotoisen ja
maisemallisesti arvokkaan elinympäristön.
Kuva: Sampsa Vilhunen / WWF.

Olemassa olevien rakenteiden käyttö: tässä kohteessa kosteikko perustettiin vanhaa kasteluallasta hyödyntäen. Kuva: Elina Erkkilä / WWF.
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Miten kosteikko toimii?
Kosteikon tärkeimpänä mekanismina on veden viipymän lisääminen. Veden virtauksen hidastumisen takia
kiintoaines ja siihen sitoutuneet ravinteet laskeutuvat
kosteikon pohjaan. Pohjassa ravinteet sedimentoituvat, ovat kosteikkokasvillisuuden ravintona sekä vapautuvat ilmakehään mikrobitoiminnan kautta. Rehevissä kosteikoissa kasvaa monipuolinen kasvilajisto,
joka tarjoaa elinympäristön laajalle kirjolle eläinlajeja.
Luomalla kosteikkoalueeseen syvänteitä ja laskeutusaltaita voi pohjaan laskeutuneen ravinteikkaan lietteen nostaa tarvittaessa ja levittää takaisin pellolle.
Lietettä voi myös käyttää maanparannusaineena esim.
viherrakentamisessa. Suorien taloudellisten hyötyjen
lisäksi näin vähennetään uuden ravinnekiertoon joutuvan lannoitteen määrää. Tämänkaltainen lannoitteiden kierrättäminen olisi ihanteellinen tilanne, mutta
sen käytännön toteuttamisesta on toistaiseksi kuitenkin vain vähän kokemusta. Lisäksi avovesialueet ja
syvänvedenalueet ovat etenkin linnustolle tärkeitä.
Perustamalla kosteikko parannetaan valmiuksia vähentää tulvahaittoja, peltoeroosiota ja niiden aiheuttamaa ravinnepiikkiä. Ajatuksena on, että yläjuoksulta korkean vesimäärän aikaan vauhdilla virtaava vesi
hidastuu patojen, altaiden ja kosteikon vaikutuksesta
siten, että kosteikosta valuva vesi ”tihkuu” hiljalleen
kirkkaampana muualle vesistöön.
Kosteikon veden laadun parantamista edistävät prosessit
vaativat erilaisia olosuhteita toimiakseen: hapellista ja hapetonta, tietynlaista maaperää ja korkeaa lämpötilaa. Täysin
optimaalisten olosuhteiden luominen kosteikkoon voi olla
haastavaa, tosielämässä jopa mahdotonta. Aikaisempien
tutkimusten ja selvitysten avulla voidaan kuitenkin luoda
muutama nyrkkisääntö, joiden avulla kosteikko saadaan vesiensuojelua edistäväksi:
♦ Kosteikon on oltava riittävän suuri suhteessa yläpuoliseen
valuma-alueeseen*. Vesiensuojelullisesti toimivan kosteikon tulisi olla vähintään 0,5 prosenttia yläpuolisen valumaalueen koosta. Kosteikon toimivuus paranee lineaarisesti
suhteellisen koon kasvaessa. Ala voi kuitenkin muodostua
useasta kosteikosta. Toimivuutta voidaan parantaa varsinaisen pinta-alan lisäksi kasvattamalla vesitilavuutta.
♦ Kosteikkoon kannattaa luoda mahdollisimman erilaisia
osia ja olosuhteita: syviä osia, matalia osuuksia, pohjaharjanteita, saarekkeita, tulva-alueita ja niemekkeitä. Reunojen
luiskat on tehtävä loiviksi ja rantaviiva röpelöiseksi.
♦ Kosteikkokasvillisuus hidastaa veden virtausta mekaanisesti, sitoo kosteikkojen reunoja ja käyttää kasvuunsa
kosteikkoon kertyneitä ravinteita. Reheviin kosteikkoihin

Stranbyn kosteikon padon yli tihkuva vesi on kirkasta. Toimiva kosteikko voi pidättää yli puolet sinne kulkeutuvasta ravinnekuormasta.
Kuva: Elina Erkkilä / WWF.

kertyy yleensä luontaisestikin nopeasti kasvillisuutta, mutta
prosessia voi nopeuttaa myös istutuksin. Istutuksissa suositaan monivuotisia ja alueella luontaisesti kasvavaa kasvillisuutta. Kasvien lakastuessa ravinteet kuitenkin vapautuvat
takaisin, ja siksi kosteikkoa hoidetaan niittämällä tai laiduntamalla sekä suosimalla monivuotisia lajeja.
♦ Kosteikko toimii parhaiten silloin, kun kosteikkoon saapuva vesi on mahdollisimman ”tiukkaa” eli sisältää paljon
maa-ainesta ja ravinteita suhteessa vesimäärään. Tällaisia
alueita ovat usein peltovaltaiset pienehköt valuma-alueet.
Veden mukanaan kuljettamat savipartikkelit vaativat pohjaan laskeutuakseen kosteikossa pidemmän ajan kuin karkeampi aines, esimerkiksi hieta.
♦ Linnuston kannalta suositeltava vesisyvyys on noin 0,5
metriä ja kosteikon avovesialueiden ja mosaiikkimaisen
kasvillisuuden peittämän alueen suhde 1:1.
* Kosteikon yläpuolisella valuma-alueella tarkoitetaan sitä aluetta, josta
vedet kosteikkoon kulkeutuvat ja kerääntyvät. Alueen koko ja muoto
määräytyvät maanpinnan muotojen ja korkeusvaihtelujen perusteella. Uomat, ojat, purot ja joet kuljettavat mereen ravinteita kaukaakin sisämaasta. Pienempien uomien osavaluma-alueet muodostavat yksi kerrallaan
suurempien vesistöjen, esimerkiksi järvien valuma-alueet. Itämeren
valuma-alueeseen kuuluu käytännössä koko Suomi aivan pohjoisinta
Lappia lukuun ottamatta.
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WWF Suomen kosteikkotyö
Kuvasarjassa padon rakentamista. Patojen avulla vedenpintaa nostettiin siten, että syntyi kosteikko. Aiemmin pusikoituneena ollut uoma ja sen
lähiympäristö ovat nyt maisemallisestikin erittäin kauniita solisevine vesineen. Kuvat: Elina Erkkilä / WWF.
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WWF Suomen kosteikkotyö

Kokonaisuudessaan WWF Suomen kosteikkotyön
tavoite on kosteikkojen perustamisen edistäminen.
Maatalouden monivaikutteisia kosteikkoja on perustettu ravinnekuormituksen painopistealueille Lounais-Suomen ja Uudenmaan sekä Itä-Uudenmaan
etelärannikolle vuosien 1995–2009 välillä noin sata.
Suomen Itämeren suojeluohjelmassa (2002) on arvioitu, että maassamme olisi potentiaalia ja tarvetta
20 000 kosteikkohehtaarin perustamiselle. Juuri hyväksytyissä vesienhoitosuunnitelmissa esimerkiksi
Lounais-Suomen etelärannikon alueella maatalouden
vesiensuojelun kohdennettu edistäminen on nostettu avainasemaan, jotta tavoitteeseen, vesien hyvän
ekologisen tilan saavuttamiseen, päästäisiin. Samalle
alueelle on esimerkiksi asetettu noin 800 kosteikkohehtaarin perustamis-/palauttamistavoite.

muassa aktiivisella tukipolitiikkaan vaikuttamisella,
hyvillä yhteistyöhankkeilla sekä lisäämällä neuvonnan ja viestinnän avulla tietoisuutta ja myönteisyyttä
asiaa kohtaan. Lisäksi WWF etsii ja löytää kosteikoiksi sopivia alueita, suunnittelee kosteikkoja, tutkii
kosteikkojen toimivuutta ja niiden tehostamista, tekee
kosteikkotukihakemuksia, ohjaa kosteikkojen perustamisessa sekä konkreettisesti rakentaa kosteikkoja.

Rakennettujen kosteikkojen on tarkoitus sekä edistää
paikallista ympäristönsuojelua että kannustaa muita
maanomistajia ja tahoja kosteikkojen perustamiseen.
WWF:n kosteikot toimivat myös opetus-, neuvontaja tutkimuskäytössä. WWF Suomella on käynnissä
EU-osarahoitteinen ”Lahdelta latvoille – kosteikot
Kiskonjoella ja Perniönjoella” -kosteikkohanke. Lisää hankkeesta ja sen rahoittajista kerrotaan tämän
WWF Suomen tarkoituksena on olla seuraavan viiden esitteen viimeisellä sivulla. Toinen EU-rahoitteinen
vuoden aikana aktiivisesti perustamassa ja suunnitte- hanke on tutkimushanke ”Active wetlands”, jossa
lemassa noin sadan uuden kosteikkokohteen synty- selvitetään mekanismeja, joiden avulla kosteikkojen
mistä ravinnekuormituksen painopistealueella. WWF vesiensuojelullista toimivuutta voitaisiin aktiivisesti
Suomen tarkoituksena on myös edistää kosteikkojen edelleen parantaa. WWF:n lisäksi hankkeessa ovat
perustamista siten, että vesienhoitosuunnitelmissa mukana muun muassa MTT ja SYKE.
esitetyt tavoitteet toteutuvat. Tähän päästään muun
Kosteikot vesiensuojelun apuvälineenä 

Kosteikkojen hoito
Kosteikon hoito on hyvin yksilöllistä, kuten kosteikot
muutoinkin. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että
hoidon tavoitteena on säilyttää ne kosteikon ominaispiirteet, jotka tarjoavat lajistolle pienympäristön ja
parantavat vesien tilaa. Niinpä kosteikon monipuolisia osia kannattaa ylläpitää.
Koska kosteikot ovat reheviä alueita, on kasvillisuuden niitto tärkeää. Lajiston kannalta on tärkeää, että
kosteikossa säilyy myös avovesimäistä osuutta. Tällöin paranevat myös kosteikon vesiensuojelulliset
vaikutukset: vaikka kasvillisuus käyttää ravinteita
kasvuunsa, niiden lahotessa ravinteet vapautuvat takaisin. Tästä syystä kosteikkokasvillisuuden niitto ja
niittojätteen poiskuljettaminen kosteikkoalueelta on
tärkeää. Lisäksi kosteikkokasvillisuutta valittaessa
– jos alueella tehdään istutuksia tai päätetään, mitä
jo olemassa olevia kasveja jätetään alueelle – kannattaa suosia myös puustoista kasvillisuutta. Puut sitovat
hyvin kosteikkojen reunoja ja ovat lisäksi monivuotisia; puiden kasvuunsa käyttämät ravinteet eivät lahoa
samana vuonna takaisin veteen. Niittämisen voi korvata myös laiduntavilla eläimillä. Tällöin on kuitenkin huolehdittava siitä, että laidunpaine eli eläintiheys
on sopiva.
Kasvillisuudella on tärkeä rooli kosteikoissa. Monimuotoisuuden lisäksi kasvillisuus esimerkiksi sitoo
kosteikon reunoja, kuljettaa juurien mukana happea
kosteikon pohjalle, käyttää
ravinteita kasvuunsa sekä
hidastaa veden virtausta mekaanisesti. Kun kosteikko
perustetaan kaivamalla, on
jännittävää seurata seuraavien kasvukausien lajistoa.
Maahan on voinut varastoitua uskomaton siemenpankki
maatalousympäristössä
aikaisemmin laajasti kasvaneista tutuista lajeista: onpahan erään kosteikon reunalta
löytynyt Suomessa sota-aikana viljeltyä tupakkaakin!
Kosteikkoon tehdään usein
syviä osia ja syvänteitä. Tällaisia osia sijoitetaan heti
kosteikon alkupäähän hidastamaan veden virtausta.
Lisäksi syvänteitä kannattaa tehdä esimerkiksi padon
edustalle. Koska syvänteet
ja kosteikon syvät osat ovat
niitä alueita, joihin suurin

osa maa-aineksesta ja siihen sitoutuneista ravinteista
kerääntyy, kannattaa nämä alueet sijoittaa siten, että
niitä pääsee myös tyhjentämään. Näiden osien tyhjentämisväli on arvioitava tapauskohtaisesti, ja siihen vaikuttavat monet asiat: kuinka iso valuma-alue
on, kuinka laaja kosteikko on, mikä on valuma-alueen maa-alueiden kaltevuus ja millainen maalaji tai
maankäyttömuoto on.
Kertyvän lietteen määrää voi suuntaa-antavasti seurata esimerkiksi mittatikulla. Tärkeintä kuitenkin on,
että vuosien mukana kulkeutuneet ja kosteikkoon
kertyneet ravinteet eivät huipputulvan ja kovien virtaamien aikana hulahda takaisin vesistöön. Kertyvän
lietteen määrää on seurattava siis useita kertoja vuodessa etenkin pienemmissä kohteissa, esimerkiksi
ennen kevättulvia ja syksyn rankkasateita. Jos mahdollista, lietteen poistaminen kannattaa huomioida jo
kosteikkoa perustettaessa: padon lisäksi kosteikkoon
voidaan tehdä esimerkiksi ”tyhjennysventtiili”, jolloin lietteen nosto vedettömän kosteikon pohjasta on
helpompaa. Tyhjennysventtiili helpottaa, jos kosteikon rakenteet tarvitsevat ajan myötä korjauksia.
Kosteikon hoitoon on mahdollista saada maatalouden ympäristötuen erityistukea ”kosteikon hoito”.
Haettaessa ei-tuotannollista investointitukea hakija
on oikeutettu, ja toisaalta sitoutunut, hakemaan myös
kosteikkojen hoitotukea.

Juuri valmistunut kosteikko saarekkeineen. Halikossa sijaitsevan kosteikon reuna-alueita laiduntavat
kesällä lampaat. Kuva: Elina Erkkilä / WWF.
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Kosteikkojen hoito

Kuvassa ylhäällä vasemmalta lähtien: Enäjärven kosteikkoalue ennen, rakennusvaiheessa sekä muutama päivä rakentamisen jälkeen. Keskellä olevissa kuvissa on Enäjärven kosteikko lumien sulamisen jälkeen. Alhaalla ensimmäinen kuva on otettu kasvukauden alussa. Viimeisessä kuvassa on
kosteikko ensimmäisenä kesänä. Savimaalla toimiessa jäljet näkyvät selvästi lyhyen hetken, mutta ne korjaantuvat hyvin nopeasti – kuten kuvista
näkyy. Kuvat: Kolme ensimmäistä Elina Erkkilä / WWF, kolme alimmaista Maritta Dillemuth / WWF.
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Kosteikkojen rahoitus
Kosteikkojen perustamiseen on mahdollista hakea
niin kutsuttua ei-tuotannollista investointitukea. Tukea on ollut mahdollista hakea jo vuodesta 2008,
mutta vuonna 2010 tuki nousi lähes kolminkertaisiksi tukikaton muuttuessa 4 000 eurosta 11 500 euroon
hehtaaria kohden. Pienemmissä kohteissa, 0,3–0,5
ha, tuki maksetaan kiinteänä korvauksena (3 226 euroa). Tämän vuoksi myös tukihakemuksen teko on
helpompaa ja vähemmän byrokraattista. Vuodesta
2010 alkaen maanomistaja voi laskuttaa myös omasta
työstä aiheutuvia kustannuksia. WWF on ehdottanut
mahdollisuutta tuen jatkuvaan hakuun tai kaksi kertaa vuodessa auki olevaan tukihakuun. Vuonna 2010
hakuaika on kuitenkin edellisvuosien tapaan huhtikuusta kesäkuun loppuun (hakulomakkeet liitteineen
toimitetaan kahtena kappaleena alueelliseen ELYkeskukseen 30.6.2010 mennessä).

Rahoitusta kosteikkojen perustamiseen voi tiedustella
myös erilaisten vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta edistävien hankkeiden ja säätiöiden kautta.
Leader-rahoitusmenettelyllä voi saada rahoitusta lisäksi ei-tuotannollisen investointituen ulkopuolelle
jääville, esimerkiksi järvien, kunnostushankkeille.
Lisätietoa Leader-rahoituksesta ja Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelman rahoitusmahdollisuuksista saat esimerkiksi paikalliselta toimintaryhmältä. Kiskonjoki-Perniönjoen vesistöaluella toimintaryhmä on ykkösakseli. Myös WWF Suomi rahoittaa
edelleen joitakin kosteikkoja, jotka toimivat esimerkki-, opetus-, neuvonta- ja tutkimuskäytössä kannustaen maanomistajia ja muita toimijoita kosteikkojen perustamiseen. Ensisijaisesti kohteet pyritään kuitenkin
rahoittamaan niille tarkoitetulla tuella.

Tuen ehtona on, että suunnitellun kosteikon
tulisi olla vähintään 0,5 prosenttia yläpuolisen valuma-alueen koosta. Pinta-alaan voidaan kuitenkin laskea mukaan jo olemassa
olevat, samaan aikaan perustettavat sekä
luontaiset kosteikot. Tämäkin muutos tukeen
on uusi ja vielä on auki, kuinka ympäristöviranomaiset kyseisiä tukiehtoja soveltavat.
Valuma-alueesta peltoa tulisi olla 20 prosenttia. Kun tukea haetaan kosteikkojen perustamiseen, sitoudutaan hakemaan tukea
myös kosteikkojen hoitoon. Kosteikkojen
hoitoon haetaan maatalouden ympäristötuen
erityistukea: kosteikkojen hoito. Sopimukset
tehdään viideksi tai kymmeneksi vuodeksi
kerrallaan, mikä edellyttää esimerkiksi vuokrasopimusten voimassa olemista molempien
tukien keston ajan, vähintään siis kahdeksan
vuoden ajan. Kosteikon rakentamista ei voi
aloittaa ennen kuin päätös tuen myöntämisestä on saatu. Tuki maksetaan syntyneitä
kustannuksia vastaan, jotka täytyy osoittaa
kuitein. Kosteikko tulee rakentaa kahden
vuoden sisällä tukipäätöksestä. Esimerkiksi
sääoloista johtuen jatkoaikaa voidaan hakea
vielä vuodeksi eteenpäin.
Maanviljelijöiden lisäksi myös yhdistysten
on mahdollista saada ei-tuotannollista investointitukea
Leader-rahoitusmenettelyn
kautta. Hakuohjeet ja vaatimukset ovat hyvin
samanlaiset kuin yksittäisillä maanviljelijöillä. Yhdistyksen kannalta oleellista on, että
vuokrasopimukset ovat riittävän pitkät ja että
kosteikon hoitoon sitoudutaan.
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Stranbyn kosteikkoa monipuolistettiin laajentamalla sitä metsään.
Kuva: Sampsa Vilhunen / WWF.

Stranbyn kosteikko Paraisilla
suojelee mökkirantoja
WWF on perustanut erilaisia esimerkkikohteita etelärannikon ravinnekuormituksen painopistealueille
Lounais-Suomen alueelle. Yksi esimerkkikohteista
on Stranbyn kosteikko Paraisilla merenrannan välittömässä läheisyydessä. Rannan kesäasukkaat olivat
jo pitkään miettineet, kuinka rannan ruovikoituminen,
levien lisääntyminen, veden sameus ja näkösyvyyden
jatkuva pieneneminen saataisiin pysäytettyä.
Merenranta kärsi voimakkaasta ulkoisesta kuormituksesta, sillä siihen laski suoraan ruopattu uoma,
joka toi mukanaan noin 60 hehtaarin valuma-alueen
vedet. Huomattava osa valuma-alueesta oli intensiivisessä viljelyksessä. Eroosioherkillä alueilla suuri
osa etenkin fosforista on sitoutunut kiintoainekseen.
Eroosioherkkiä valuma-alueen pellot tosiaan olivat:
kosteikkoa perustamista edeltävänä vuotena maa-aineksen ja ravinteiden mukana mereen huuhtoutuivat
jopa istutetut perunat!
Kosteikko perustettiin pellon ja meren väliin jäävälle
joutomaa-alueelle talvella 2009, ja sitä laajennettiin
vielä kattamaan alava ja vettyvä metsäalue kesällä
2009. Kosteikko on pinta-alaltaan noin prosentin yläpuolisesta valuma-alueesta. Kosteikon toimivuutta
tullaan mahdollisesti myöhemmin seuraamaan automaattiasemin. Asukkaiden mukaan jo ensimmäisen
syksyn rankkasateiden sameuspiikit jäivät kosteikkoon: kosteikkoon saapuva vesi oli paksua ja puuromaista, mutta kiintoaines näytti jäävän kosteikkoon,
sillä mereen tihkuva vesi oli silminnähden kirkasta.

Stranbyn kosteikko ensimmäisenä kasvukautena.
Kuva: Sampsa Vilhunen / WWF.

Stranbyn kosteikko perustettiin ryteikkömäiselle joutomaa-alueelle ja
sitä laajennettiin ottamalla mukaan kosteapohjaista metsämaata.
Kuva: Elina Erkkilä / WWF.

Talvinen merimaisema on kaunis. Stranbyn kosteikko sijaitsee
Saaristomeren välittömässä läheisyydessä.
Kuva: Elina Erkkilä / WWF.
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Karistonojan kosteikko
Karistonojan kosteikko perustettiin talvella 2010
kunnostamalla 90-luvulla tehty kosteikkoallas. Kosteikkoalue toimi enää laajennetun uoman tavoin, sillä
sen pato oli sortunut pahoin ja vesi virtasi kosteikoksi
tarkoitetun alueen läpi nopeasti. Alun perin kosteikko oli perustettu kastelualtaaksi. Olemassa olevien
rakenteiden hyödyntäminen ja kehittäminen on kosteikkotyössä myös hyvin kustannustehokasta. WWF
kunnosti kosteikon korjauttamalla pääpadon sekä
tekemällä uuden padon luomaan kosteikkoalueelle
monimuotoisempia olosuhteita. Karistonojan kosteikkoalueesta muodostui kunnostamisen jälkeen yli

kolmen hehtaarin kokoinen hyvin monipuolinen alue:
kosteikon syvän veden alueella vesisyvyys ulottuu
paikoin jopa viiteen metriin ja avovesiosuus sisältää
myös saarekkeita. Kosteikkoon kuuluu myös suljetumpaa, pajukon ja muun kasvillisuuden muodostamaa matalan veden aluetta ja tulvaniittyä. Kosteikon
valuma-alue on laaja, mikä on huomioitu kosteikon
huomattavalla vesitilavuudella. Kohteen reuna-alueita laidunnetaan osittain. Kevään edetessä ja ensimmäisen kasvukauden koittaessa kunnostetulle kosteikolle odotetaan monimuotoista lajistoa.

Karistonojan kosteikkoalue oli hyödyntämättä, koska sen luomiseen tehty pato oli rikki. Padon kunnostamisen yhteydessä kosteikkoaluetta monipuolistettiin ja paranneltiin muiltakin osin. Erisyvyiset avovesialueet, saarekkeet, kasvillisuus ja suojaisa matalampi osa tarjonnee kesän tullen
suoja-, saalistus- ja lisääntymisympäristön monipuoliselle lajistolle. Kuvat: Elina Erkkilä / WWF.
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Aneriojärven kosteikko
Aneriojärven kosteikko on kokonaisuudessaan noin
hehtaarin kokoinen. Se koostuu uomaan tehdystä
pohjapadosta sekä varsinaisesta kosteikosta. Varsinainen kosteikko on perustettu luontaiseen paikkaan järven ranta-alueelle. Aluetta on aikoinaan laidunnettu,
mutta laiduntamisen päätyttyä alue pajuttui ja kasvoi
umpeen. Aluetta, pääosin pajukkoa, raivattiin ennen
kosteikon perustamista. Kosteikko sijaitsee Naturaalueella.
Kosteikon vaikutuksista alueen luontoarvoihin laadittiin esiarvio, ja alueellinen ympäristöviranomainen totesi kosteikon ylläpitävän ja parantavan näitä
arvoja. Kosteikon yläpuolinen valuma-alue on laaja.
Kosteikon on tarkoitus toimia Natura-arvojen, ja laajemminkin luonnon monimuotoisuuden, edistäjänä.
Tarkoituksena myös on, että kosteikon seuraksi saataisiin järvien muille valuma-alueille muitakin kosteikkoja, jotta kohteilla olisi selkeä merkitys Aneriojärven veden laatuun. Kosteikon valuma-alueella ei ole
juurikaan muita alueita, joissa kosteikon perustaminen kustannustehokkuuden säilyttämiseksi olisi paras
vesiensuojelua edistävä toimenpide. Järveen laskee
kuitenkin muitakin uomia, ja rakennetun kosteikon
myötä Aneriojärven läheisyydestä on tullut useita
yhteydenottoja maanomistajilta uusien kosteikkojen
kartoittamiseksi ja perustamiseksi. Kohde perustettiin
yhteistyössä Lounais-Suomen ympäristökeskuksen
kanssa (nykyinen Varsinais-Suomen ELY-keskus).

Osmankäämit muodostavat tiheän kasvuston, joka toimii padon tavoin hidastaen mekaanisesti veden virtausta. Oikealla on Aneriojärven kosteikkoon tehtyjä muita patoratkaisuja. Padoissa sovellettiin pohjapatomallia kalojen kulun mahdollistamiseksi.
Kuvat vasemmalta alkaen: kaksi ensimmäistä Sampsa Vilhunen / WWF, viimeiset kaksi Elina Erkkilä / WWF.
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Krapuojan kosteikko osana
Laukanlahden pilottialuetta
Laukanlahti on merenlahti, joka sijaitsee Perniön
ja Särkisalon rajalla, nykyisen Suursalon alueella. Laukanlahden valuma-alue muodostuu kahdesta
osavaluma-alueesta: Kirakkajärven, Myllyojan ja
Suomenniitynojan valuma-alueesta sekä Makarlajärven-Krapuojan valuma-alueesta. Laukanlahteen laskee kaksi ojaa, Krapuoja ja Myllyoja. Virtaamavaihtelut uomissa ovat suuria, eikä kummassakaan uomassa
ole luontaisia veden levähdyspaikkoja. WWF Suomi
perusti syksyllä 2008 ensimmäisen pilottikosteikkonsa Krapuojan alajuoksulle, Laukanlahteen rajautuen.
Varsinaisen kosteikon lisäksi Krapuojaa ylemmäs
tehtiin neljä patoa pienine altaineen.

tulvia. Tämä vähentänee myös alajuoksun peltovaltaisten alueiden eroosiota.
Laukanlahti kuuluu Kiskonjoen Natura-alueeseen.
Lahdella tavataan myös uhanalaisia lajeja, kuten
täplälampikorentoa. Laukanlahden hoito- ja käyttösuunnitelmassa on arvioitu, että ilman toimenpiteitä
Laukanlahti voi menettää luontoarvonsa, virkistyskäyttömahdollisuuksista puhumattakaan. Kosteikkojen perustaminen on yksi esitetyistä toimenpiteistä.

Samoihin aikoihin käynnistettiin työ Laukanlahden tilan parantamiseksi myös Myllyojan puolella. Myllyojan valuma-alueen keskiosiin perustettiin pienempiä
kosteikkoja ja patoketjuja altaineen. Myllyojan valuma-alueen keskiosassa vesi kulkee suoraan syvässä
uomassa. Suuren valuma-alueen vuoksi Myllyojan
virtaamavaihtelut ovat suuret, mikä aiheuttaa kapeassa uomassa huomattavaa eroosiota. Uoman reunat
ovatkin sortuneet useasta paikasta. Kohteet tehtiin
yhteistyössä Lounais-Suomen ympäristökeskuksen
kanssa (nykyinen Varsinais-Suomen ELY-keskus).
WWF perusti syksyllä 2009 myös metsäkosteikon
Myllyojan valuma-alueen yläosaan. Kohteeseen tehtiin selkeä avovesialue. Kohteen tarkoituksena on ravinteiden suoran pidätyskyvyn ja luonnon monimuotoisuuden lisääminen. Tarkoituksena on myös lisätä
kosteikon välillistä vaikutusta ravinnekuormitukseen:
palauttamalla alue kosteikoksi tasataan virtaamaa ja
palautetaan alueen kapasiteettia hillitä esimerkiksi

Myllyojan valuma-alueen yläosaan tehdyn metsäkosteikon
avovesiosuus. Kuva: Sampsa Vilhunen / WWF.

Laukanlahden Krapuojan kosteikko ja joutsen. Kuva on otettu syksyllä
ensimmäisen kasvukauden jälkeen. Kuva: Elina Erkkilä / WWF.

Laukanlahden Myllyojan valuma-alueelle tehtyjä pieniä kosteikkoja patoketjuja. Kuva: Sampsa Vilhunen / WWF.
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WWF kutsuu maanomistajia
mukaan kosteikkohankkeeseen!
Onko lähialueellasi sopivia kosteikkokohteita? Kiinnostaako kosteikkojen perustaminen? Leader-rahoitteinen ”Lahdelta latvoille – kosteikot Kiskonjoella ja
Perniönjoella” -hanke on kohdistettu ennen kaikkea
Salon seudulle: Kiikalan, Perniön, Perttelin, Muurlan, Kiskon ja Suomusjärven alueen maanomistajille
ja järvien suojeluyhdistysten edustajille.

mastonmuutoksen kiihtymisestä johtuvien vaikutusten hillitsemisessä että niiden merkityksestä luonnon
monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Maatalousympäristöön palautettavat kosteikot saattavat olla kuin miniatyyrejä maailmalla olevista, laaja-alaisista luonnonkosteikoista. Niiden merkitystä
ei kuitenkaan kannata vähätellä: kosteikot pidättävät
Mitä hanke tarjoaa maanomistajalle?
ravinteita, tasaavat tulvia ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta tarjoamalla elin-, saalistus- ja lisääntyMaailman luonnonsäätiö WWF tarjoaa maanomista- misympäristön lajeille, joiden elinalueet jäävät muun
jille monipuolisesti apua kosteikkojen perustamises- muassa tehostuneen ja yksipuolistuneen maatalouden
sa. ”Meiltä voi kysyä vinkkejä toimivan kosteikon jalkoihin.
perustamiseen, mutta olemme myös valmiita auttamaan maanomistajia kokonaisvaltaisemmin tekemäl- Lahdelta latvoille -hanke on osa WWF Suomen koslä kosteikkosuunnitelmat ja paperit kosteikkotuen teikkotyötä ja monipuolista työtä Itämeren suojelun
hakemiseksi veloituksetta”, WWF Suomen kosteik- edistämiseksi.
koasiantuntija Elina Erkkilä sanoo. Hankkeessa
järjestetään myös yleisötilaisuuksia ja retkiä kostei- WWF on perustanut muun kosteikkotyönsä puitteissa
koille. Tilaisuuksista ilmoitetaan alueen lehdissä ke- esimerkkikosteikkoja ympäri etelärannikkoa ja myös
vään edetessä. Lisäksi hankkeen puitteissa laaditaan Lahdelta latvoille -hankkeen toimialueelle. Kohteiden
havainnollistava kosteikkoesite sekä informatiiviset on tarkoitus parantaa paikallista veden laatua ja lisätä
alueiden monimuotoisuutta ja maisema-arvoja, mutta
internet-sivut.
tärkeää on myös niiden toimiminen opetus-, neuvonta- ja tutkimuskäytössä.
Kosteikkojen perustamiseen tarkoitettu
tuki kolminkertaistuu!
”Lahdelta Latvoille – kosteikot Kiskonjoella ja PerAjankohta on oiva kosteikkojen perustamiselle: kos- niönjoella” -hankkeen puitteissa on laadittu tämän
teikkojen perustamiseen tarkoitettu ei-tuotannollinen esitteen lisäksi uudet informatiiviset nettisivut. Siinvestointituki kolminkertaistuu edellisvuodesta. Tuki vuilta löydät lisää tietoa niin hankkeesta kuin kosteinousee 4 000 eurosta 11 500 euroon ja pienemmissä koista ylipäänsä: www.wwf.fi/kosteikot.
kohteissa voi hakea
suoraan kiinteää summaa. ”Myös yhdistysten on mahdollista
hakea tukea kosteikkojen perustamiseen
ja kannustammekin
nyt käyttämään tätä”,
Erkkilä toteaa ja jatkaa: ”Maanomistajat
ovat kuitenkin se taho,
jonka ansiosta ja avulla kosteikkotyötä voidaan tehdä.”
Monivaikutteiset
kosteikot
Tiistaina 2.2. vietetään
maailmalla kosteikkopäivää, jonka puitteissa halutaan muistuttaa
luonnonkosteikkojen
merkityksestä sekä il-

Yhteistyössä on voimaa! Kosteikkotyön mahdollistaa läheinen yhteistyö maanomistajien kanssa.
Kuva: Sampsa Vilhunen / WWF.
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WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa
ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana
pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia ja uhanalaisimpia lajeja.
WWF toimii yli 100 maassa yhdessä ihmisten kanssa luonnon puolesta. Suomessa WWF
työskentelee muun muassa suomalaisten metsien ja perinneympäristöjen hyväksi, ilmastonmuutoksen hidastamiseksi sekä Itämeren pelastamiseksi. Tutustu WWF:n toimintaan:
www.wwf.fi.
Leader-rahoitteinen ”Lahdelta Latvoille – kosteikot Kiskonjoella ja Perniönjoella” -hanke on osa WWF:n kosteikkotyötä. Hankkeen rahoitus koostuu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahasta sekä WWF:n rahoituksesta. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma on EU-osarahoitteinen, eli osa sen rahoituksesta tulee Euroopan
Unionilta, osa kansallisista lähteistä. Kansallisista rahoituksista osa on julkista ja osa
yksityistä. Kansallisia rahoittajia ovat Uudenmaan TE-Keskus sekä Toimintaryhmä
Ykkösakseli. Lisätietoa muun muassa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
2007–2013: www.maaseutu.fi.

Lisätietoja kosteikoista:
WWF Suomi
Elina Erkkilä
Lintulahdenkatu 10
00500 Helsinki
+358 50 522 4540
elina.erkkila@wwf.fi
© WWF Suomi, 2010
www.wwf.fi
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