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Kosteikkosi vähentää vesistöjen kuormitusta ja parantaa veden laatua. Kos-

teikko lisää myös luonnon monimuotoisuutta ja tarjoaa elinympäristön mo-

nelle lajille. Kosteikko vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjumiseen tasaamalla 

virtaamia ja lisäten hiilen kiertoa monimuotoisen lajiston kautta. Kosteikolla 

on maisemallinen ja virkistyksellinen arvo sekä sillä voi olla riistanhoidollista 

merkitystä. Oikeaan paikkaan sijoitettu hyvin toimiva kosteikko on siis arvo-

kas monella mittapuulla. Sinä olet mahdollistamassa kaikkea tätä! 

Kiitos osallistumisestasi  
vesiensuojelutyöhön  

kosteikon omistajana! 

Rehevä, monimuotoinen elinympäristö muuttuu nopeasti. Ilman hoitoa ja 

huoltoa kohde voi nopeasti kasvaa umpeen ja rakentamisinvestointi on men-

nyt hukkaan. Hoitotoimenpiteet voivat aiheuttaa hetkellisesti kosteikon toi-

minnan heikentymistä ja kuormituksen lisääntymistä. Tästä syystä hoito ja 

kunnostus tulee olla suunnitelmallista, oikein ajoitettua ja huolella toteu-

tettua. Hyvin suunniteltu ja oikein hoidettu kosteikko toimii ja hyödyttää ym-

päristöänsä pitkään. 

Kosteikon hoitaminen on tärkeää 

Rakennettu kosteikko vaatii jatkuvaa seurantaa ja vuosittaista huoltoa tehok-

kaan toimivuuden ja suurempien huoltotöiden toteutusvälin maksimoi-

miseksi. Kohteen hoidosta ja tehdyistä toimenpiteistä tulee pitää hoitopäivä-

kirjaa. Hoidosta vastaava taho voi olla esimerkiksi seura, yhdistys tai maan-

omistaja itse yksin tai yhdessä muiden kosteikkojen omistajien kanssa. Yh-

teistyötä kannattaa tehdä. 
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Kosteikko on arvokas 

Kaikkea et välttämättä osaa tai pysty tekemään itse, kysy neuvoa ja pyydä 

apua. Kosteikon hoitoon on myös mahdollista saada tukea. 

Ilmaista kosteikon toimivuuden tarkastelua, kosteikkoneuvontaa ja opastus-

ta Pien-Saimaan valuma-alueella tarjoaa vuosien 2020-2022 aikana PISARA+ 

hanke. Opuksen viimeiseltä sivulta löydät tarvittavat yhteystiedot yhteyden-

ottoa varten. 

Yksityiskohtaisempia ohjeita kosteikon hoidosta ja materiaalia lajikohtaiseen 

kasvillisuuden poistoon liittyen on tarjolla Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön 

toteuttamassa kasvillisuuden poisto-oppaassa, jonka löydät lopussa sijaitse-

vasta linkkilistauksesta. 

Tämän opasvihkosen ovat tuottaneet Lappeenranta Greenreality palvelut/

PISARA+ -hanke, Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen Jänky-Hakulinjoki, Kuuk-

sene kuntoon ja Vertika –hankkeet. 

Mistä apua kosteikon hoidon neuvontaan? 

Kosteikkorakentaminen on näkyvä ja konkreettinen osa Pien-Saimaan, Kivi-

järven Kuuksenenselän, Jängynjärven sekä Hakulinjoen valuma-alueiden kun-

nostusta. Useiden eri kunnostustoimenpiteiden ansiosta veden laatu on alka-

nut parantua ja vesi on kirkastunut sekä ravinnepitoisuudet ovat paikoin 

alentuneet. Vesistökunnostushankkeita toteutetaan yhteistyössä laajalla rin-

tamalla ja suurella sydämellä.  
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Miten kosteikko toimii ? 
Kosteikko hidastaa veden virtausta ja veden mukana kulkeva kiintoaine ehtii 

virtauksen hidastuessa laskeutumaan kosteikon syvän osuuden pohjalle. 

Kiintoaineen mukana pohjalle laskeutuu partikkeleihin sitoutuneita ravintei-

ta. Kasvillisuus sitoo liukoisia ravinteita. Puuaineksen, runkojen tai oksien 

pinnalle muodostuu mikrobiyhteisö, joka sitoo ravinteita ja toimii kasvualus-

tana sekä suojapaikkana selkärangattomille ja sammakkoeläimille. Kosteik-

koon muodostuu ajan myötä rikas, toimiva ekosysteemi ravintoketjuineen. 

 

 

Mistä aloittaa kosteikon hoitaminen ? 

Jokaiselle kohteelle tulee tehdä rakentamisen yhteydessä hoitosuunnitelma.  

Pysyvä kasvillisuus muodostuu 2-3 vuoden kuluessa rakentamisen jälkeen. 

Myös kosteikon rakenteet ovat asettuneet paikalleen ja mahdolliset eroosi-

on merkit ovat tulleet esille. Pysyvän kasvillisuuden kehityttyä kosteikolla 

toteutetaan ensimmäinen kartoitus. Kartoituksen avulla saadaan yleiskuva 

kosteikon toiminnasta ja voidaan määrittää huoltotoimenpiteiden tarpeelli-

suus ja aikaväli. Eri huoltotoimenpiteiden toteutusväli ja laajuus vaihtelee 

kosteikon pinta-alan, muodon ja yläpuolisen valuma-alueen mukaan. 

Monimuotoinen ja lajikirjoltaan rikas kosteikko on hieno näky. 
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Toteutuneista ja tulevista kosteikon hoito- ja kunnostustoimenpiteistä täyte-

tään päiväkirjaa. Päiväkirjaan kirjataan toteutuneen tai tulevan toimenpi-

teen arvioitu suoritusajankohta ja mahdolliset havainnot. Päiväkirjan avulla 

voidaan arvioida tulevia suoritusajankohtia esimerkiksi lietteen poistolle. 

Tämän opuksen lopussa on valmiiksi täytetty esimerkkitaulukko ajankohti-

neen seurannan helpottamiseksi. 

 

Hoitopäiväkirja seurannan avuksi 

Mitä osia kosteikosta tulee tarkastella ? 

Aktiivinen tarkkailu ja hoito helpottaa kosteikon ylläpitoa ja vähentää hoito-

töistä aiheutuvia kustannuksia sekä ylläpitää kaunista ja lajikirjoltaan moni-

muotoista kosteikkoa. Alla listattuna aihepiireittäin tarkasteltavia asioita. 

• Tulo- ja lähtöuomat sekä virtauksenoh-
jauksen toimivuus 

• Patorakenteet, kaivot ja muut vedenkor-
keuden säätelymekanismit 

• Purot 

• Niemekkeet ja saarekkeet 

• Laskeutusaltaat ja vesialueet 

• Tulva-alueet 

• Kasvillisuuden määrä ja lajikirjo 
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Patorakenteet ja kaivot 

Kosteikolla on usein erilaisia vedensäätelyratkaisuja, jotka on suunniteltu toi-

mimaan kosteikon eri osissa eri tavoin. Yleisin korkoeroa tasoittava ratkaisu 

on pohjapato. Hyvin toteutetussa padossa on huomioitu tulvimisen vaikutus 

ja veden vapaa virtaaminen padolle ja sen lävitse.  

Huomioi mahdolliset korjaustoimia vaativat tilanteet, kuten padon sortumat, 

painumat ja liiallinen kasvillisuus.  

Tulo- ja lähtöuomat ja rummut 

Kasvillisuus tai veden mukana kulkeutunut materiaali voi aiheuttaa tukkeutu-

mista tulo- ja lähtöuomissa ja rummuissa. Toimiva tulo- ja lähtöuoman virtaa-

manohjaus varmistaa riittävän happipitoisuuden vedessä, vähentää uoman 

eroosiota ympäristössä sekä ehkäisee suoraviivaista läpivirtausta altaiden 

välillä. 

Yllä herkästi tukkeutuva tulouoma ja alla esimerkkinä hyvin toteutetut uomaratkaisut. 

Tarkista kasvillisuuden määrä, kaareva ja vapaa virtauksen ohjaus, eroosion 

ja painumien merkit uoman läheisyy-

dessä ja putkien ympärillä. Havaintojen 

perusteella poista tukokset ja selvitä 

asiantuntijan avulla tarvittavat virtaa-

maohjauksen  korjaukset hyvän veden-

kierron saamiseksi.   
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Purot tasoittavat kosteikon korkoeroja ja 

ilmaistavat vettä. Puroissa eroosion vaiku-

tuksia tulee seurata tiiviisti rakentamisen 

jälkeen. Monimuotoisesti toimivassa pu-

rossa vesi virtaa sekä siinä on virtauksen 

vaihtelua lisääviä rakenteita: kiviä, puuma-

teriaalia, syvyydenvaihtelua, mutkia ja por-

rasmaisia ratkaisujaa, joissa vesi pääsee 

tippumaan 15-30 cm verran ja ilmastuu. 

Kivien päälle muodostuvat vesisammalet 

lisäävät kiintoaineen pidättymistä. Tarkista 

eroosion vaikutukset, ilmastuksen edelly-

tykset, vaihtelua lisäävien rakenteiden py-

syvyys ja kasvillisuuden määrä. 

Purot 

Säätökaivoilla säädetään kosteikon vedenkorkeutta. Tarkasta veden vapaa 

virtaaminen, sinne kertyneen kiintoaineen määrä ja mahdollinen eloperäi-

sen aineksen määrä. Poista mahdolliset tukokset ja varmista kaivon lävitse 

kulkevan veden vapaa virtaus. 

Vasemmalla huomioituna tulvimisen vaikutus padossa ja oikealla luonnonkivestä toteutettu 

rakenne eroosion vaikutuksen minimoimiseksi. 
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Niemekkeet ja saarekkeet ohjaavat ja hidastavat virtausta, edistävät moni-

muotoisuutta ja parantavat maisemallista vaihtelevuutta. Ne toimivat myös 

lintujen ja selkärangattomien pesimä- ja suojapaikkoina. Tarkista veden va-

paa kulkeutuminen saarekkeiden välissä, huoltoreitteinä toimivien nimekkei-

den kunto ja kasvillisuuden määrä sekä painumat. Tarvittaessa estä umpeen-

kasvu poistamalla sopivasti kasvillisuutta.  

Niemekkeet ja saarekkeet 

Tulva-alueilla varaudutaan äkillisiin 

vedennousuihin tulvien tasaamisek-

si, eroosion ehkäisemiseksi ja veden 

viipymän tehostamiseksi ylivirtaa-

mien aikana. Tulva-alueet lisäävät 

kosteikon monimuotoisuutta ja nii-

den avulla varmistetaan, että vesi 

pysyy tulva-aikanakin kosteikossa. Tarkista tulva-alueiden osalta penkerei-

den painuminen, mahdolliset vuoto- ja tukoskohdat ojanteissa sekä niillä 

esiintyvän kasvillisuuden määrä. 

Tulva-alueet 

Kasvillisuudesta vapaa huoltoreitti vasemmalla ja oikealla suojaisa saareke. 
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Laskeutusaltaat ja vesialueet 

Laskeutusaltaiden ja syvempien vesialueiden avulla hidastetaan veden vir-

taamaa, laskeutetaan vedessä kulkevaa kiintoainetta ja lisätään veden viipy-

mää kosteikolla. Altaiden pohjalla vedenalaiset harjanteet ja syvänteet, vesi-

alueen kivet ja vedenalaiset puut tehostavat kiintoaineen pidättäytymistä 

allasrakenteisiin sekä lisäävät monimuotoisuutta. 

Tarkasta vedenalaisten rakenteiden kunto ja laskeutusaltaan pohjaan kerty-

neen lietteen määrä. Kosteikon matalan osan vesialueille kertyy usein liikaa 

kasvillisuutta. Seuraa vuosittain kasvillisuuden kehittymistä altaissa ja sen 

reunoilla. 

Kasvillisuus 

Monipuolinen kasvillisuus sitoo ravinteita sekä tarjoaa suoja-, lisääntymis- ja 

pesäpaikkoja monipuoliselle eliöstölle. Liian runsas kasvillisuus voi kuitenkin 

aiheuttaa kosteikon umpeenkasvua, heikentää monimuotoisuutta sekä kos-

teikon toimintaa muuttamalla virtausolosuhteita liikaa. 

Jokaiselle kosteikolle kehittyy oma kasvillisuutensa ja lajikirjo vaihtelee koh-

teittain. Kosteikon kasvillisuus voidaan jakaa huollon helpottamiseksi kah-

teen pääryhmään: maanpäällä olevaan kasvillisuuteen ja vesikasvillisuuteen.   

Vasemmalla laskeutusaltaaseen kertynyttä kiintoainetta ja oikealla yleiskuva syvän veden 

alueesta. 
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Maanpäällinen kasvillisuus 

Yleisimmin kosteikon ja sen saarekkeiden sekä penkereiden reunoille ke-

hittyy pajukkoa ja kosteassa kasvuympäristöissä viihtyviä puiden ja puskien 

taimia. Korkea puusto ei kuulu kosteikolle, koska se varjostaa vesialueita, jo-

ka hidastaa kosteikon luonnollista toimintaa sekä pitää veden lämpötilan al-

haisena. Suuri määrä puita nopeuttaa laskeutusaltaiden täyttymistä syksyisen 

lehtien putoamisen seurauksena. 

Vieraslaji jättipalsami 

Penkereille kehittynyttä kasvillisuutta poistetaan osissa vuosittain siten, että 

kaikkea ei poisteta kerrallaan vaan jätetään eliöille suojapaikkoja. Reunakas-

villisuus poistetaan siten, että jätetään ryppäitä ja huomioidaan suojapaikat. 

Kosteikolle on voinut levitä vieraslajeja ja ne 

tulee hävittää kosteikolta kokonaisuudes-

saan. Vieraslaji saattaa vallata merkittävän 

kasvualan ja heikentää muiden luonnollisten 

lajien selviytymismahdollisuuksia. Vieraslajeja 

ovat esimerkiksi jättipalsami ja lupiini.  

Kosteikon penkereillä ja kosteilla alueilla tavattavaa kasvillisuutta. 
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Vesikasvillisuus 

Eri vesikasveille on oma poistoajankohta ja tapa tehokkaan lopputuloksen 

saavuttamiseksi. Yksipuolistuneen kasvillisuuden ja kosteikon vesialueen re-

hevöitymisen huoltaminen vaatii useamman vuoden sitoutumisen. Vesikas-

villisuuden poistamisessa käytetään samoja menetelmiä, kuin järvessä ole-

vien vesikasvien osalta. Vesikasvien poistamisessa kannattaa toteuttaa sel-

keä suunnitelma, jotta haluttu lopputulos saavutetaan. Yksityiskohtaisista 

vesikasvien poistotavoista ja ajankohdista löytyy lisää opuksen lopussa kirja-

tun linkin takaa. 

Yleisimpiä kosteikoilla kasvavia ja kontrollointia vaativia vesikasveja ovat 

• Järviruoko, -kaisla ja -korte 

• Osmankäämi 

• Ulpukka ja lumme 

• Vitakasvit 

Alla vesikasvillisuutta kosteikolla 
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Niittojäte ja laskeutusaltaisiin kertynyt liete 

Niittojäte ja laskeutusaltaista poistettava liete tulee siirtää kosteikkoalueen 

ulkopuolelle, jotta vapautuvat ravinteet eivät pääse liukenemaan veteen ja 

kulkeutumaan takaisin kosteikolle. Niittojätteen voi kierrättää tarpeelliseen 

käyttöön ja sen voi esimerkiksi kompostoida. Kosteikolta poistettava puusto 

tai pensaikko on myös niittojätettä ja se tulee poistaa kosteikolta hoidon 

yhteydessä. 

 

Kosteikkoon kaatunutta tai tarkoituksella kaadettua puustoa ei kannata 

erikseen siivota, jotta selkärangattomilla ja sammakkoeläimillä säilyy suoja-

paikkoja sekä kulkureittejä vesiympäristöstä maalle. 

Kosteikon ympäristöön kehittyy vuosittain monimuotoinen kasvillisuus erilai-

sia heiniä ja kukkia. Hyönteiset käyttävät ravinnokseen mettä ja siitepölyä 

sekä suojautuvat kasvillisuuden sekaan. 

On tärkeää, että kehittynyttä kasvil-

lisuutta ei niitetä liian aikaisessa 

vaiheessa kesää, jotta pölyttäjille 

riittää ravintoa ja suojapaikkoja. 

Niitä heinä- ja muu kasvillisuus kas-

vukauden lopulla. Vie niittojäte pois 

kosteikon välittömästä läheisyydes-

tä. 

Nurmialueet 
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Alla olevat linkit löydät sähköisestä versiosta, joka sijaitsee osoitteessa 

piensaimaa.fi/Vesiensuojelurakenteet/Kosteikot ja laskeutusaltaat sivulta. 

Kosteikon rakentaminen 

TEHO Plus -hanke: Käytännön kosteikkosuunnittelu 

Vesikasvien poisto 

Vesijärvisäätiön toteuttamasta yleisimmät vesikasvit ja rannanhoito oppaasta 

löydät yksityiskohtaista tietoa vesikasvillisuuden hoitamisesta 

Maa- ja kotitalousnaiset ja Valonia: Yleisimmät vesikasvit ja niiden poisto 

Vieraslajien poisto 

vieraslajit.fi 

Pien-Saimaan kosteikkoneuvonta (PISARA+ 2020-2022) 

Simo Sihvo      Raija Aura 

040 6473 389      040 5843 278 

simo.sihvo@lappeenranta.fi   raija.aura@lappeenranta.fi 

 

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry 

Sari Aaltonen     Iia-Elisabeth Suomi 

044 736 1865     044 045 5634 

sari.aaltonen@svsy.fi    iia.suomi@svsy.fi 

 Yhteystiedot 

Lisätietoa hoitamisesta 

Vesistöt ja vesiensuojelu on sydämen asia.  

Pidetään yhtä ja jatketaan yhdessä hyvää työtä.  

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/94187/K%c3%a4yt%c3%a4nn%c3%b6n%20kosteikkosuunnittelu%20TEHO-hankkeen%20julkaisuja%201_2012_web.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.vesijarvi.fi/wp-content/uploads/Vesikasvit-ja-rannanhoito-v4.6.pdf
https://www.valonia.fi/wp-content/uploads/2020/04/Yleisimm%C3%A4t-vesikasvit-ja-niiden-poisto-2016_pieni.pdf
http://www.vieraslajit.fi
mailto:sari.aaltonen@svsy.fi
mailto:iia.suomi@svsy.fi
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Hoitotoimenpide Aikaväli Huomiot 

   

Rakenteiden tarkistaminen 
Vuosittain keväällä ja syksyl-
lä, rankkasateen jälkeen 

Kunnon tarkastaminen lumen sula-
misen jälkeen ja ennen talvea

Patojen, kaivojen ja putkien tarkastus 
Kerran vuodessa ja rankkasa-
teen jälkeen 

Kunnon tarkistaminen lumen sula-
misen tai rankkasateen jälkeen

Kasvillisuuden määrän tarkistaminen 
1-2 vuoden välein kasvukau-
della 

Tarkistetaan kasvillisuuden määrä 
kosteikolla 

Vesikasvillisuuden niitto Tarvittaessa 
Jokainen vesikasvi poistetaan eri 
menetelmällä, erillisen ohjeen mu-
kaisesti 

Muun kasvillisuuden niitto Tarvittaessa 
Poistetaan kasvukauden päätyttyä 
1/3 määrästä jättäen ryppäitä

Niittojätteen poiskuljetus tai kompos-
tointi 

Niiton yhteydessä 
Voidaan läjittää tai kompostoida 
siten, että ei pääsyä vesistöön

Rantakasvillisuuden harventaminen Tarvittaessa 
Poistetaan kasvukauden päätyttyä 
1/3 määrästä jättäen ryppäitä

Lietteen määrän seuranta Vuosittain 
Lumen sulamisen jälkeen, kohtees-
ta riippuen mahdollista toteuttaa 
myös jäiden aikaan

Lietteen poisto Tarvittaessa 
Kun 40-50 % altaan tilavuudesta 
täyttynyt, kuivan kauden aikana

Kylvöt ja istutukset Tarvittaessa Lajista riippuen 

Hoitopäiväkirja, toimenpiteen toteutusajankohta ja toimenpide
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Ajankohta 
(kuukausi) 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kunnon tarkastaminen lumen sula-
misen jälkeen ja ennen talvea 

   x x      x x 

Kunnon tarkistaminen lumen sula-
misen tai rankkasateen jälkeen 

   x x        

Tarkistetaan kasvillisuuden määrä 
      x x     

Jokainen vesikasvi poistetaan eri 
menetelmällä, erillisen ohjeen mu-   x x x x x x x x   

Poistetaan kasvukauden päätyttyä 
1/3 määrästä jättäen ryppäitä 

        x x   

Voidaan läjittää tai kompostoida 
siten, että ei pääsyä vesistöön 

  x x x x x x x x   

Poistetaan kasvukauden päätyttyä 
1/3 määrästä jättäen ryppäitä 

   x x    x x   

Lumen sulamisen jälkeen, kohtees-
ta riippuen mahdollista toteuttaa 
myös jäiden aikaan 

x x x x x        

50 % altaan tilavuudesta 
täyttynyt, kuivan kauden aikana 

     x x      

Lajista riippuen             

Hoitopäiväkirja, toimenpiteen toteutusajankohta ja toimenpide 
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