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Vesiensuojelurakenteita on kehitetty suojaamaan vesistöjä maa- ja metsätalouden, turvetuotannon, teollisuuden ja 

monen muun vesistökuormittajan haittavaikutuksilta. Nykyratkaisuista laskeutusaltaita on tähän asti käytetty 

vesiensuojeluketjun alkupäässä kiintoaineen kerääjinä. Toimiakseen ne kuitenkin vaativat paljon tilaa ja alhaiset 

virtausnopeudet. Tässä työssä tutkittiin uutta innovaatiota, pyörrelampea, joka voisi olla vaihtoehtoinen ratkaisu 

laskeutusaltaalle.  

 

Tarkastelussa perehdyttiin pyörrelampien toimintaan, tehokkuuteen ja mitoitukseen vaikuttaviin tekijöihin. 

Tavoitteena oli tutkia rakenteiden toimintaa ja pidätystehoa erisuuruisilla virtaamilla. Erikseen tarkasteltiin vielä 

erillisen virranohjaimen tarpeellisuutta ja vaikutusta pyörrelammen toimintaan. Tehoa pyrittiin tarkastelemaan 

tutkimalla erilaisten partikkelien pidättymistä pyörrelampiin. Lisäksi arvioitiin rakenteisiin kohdistuvan 

resuspensioriskin suuruutta. Mitoituksen suhteen tavoitteena oli tehdä havaintoja rakenteiden sopivasta koosta ja 

virtausolosuhteista suunnittelun tueksi. 

 

Tutkimus perustui kahteen hieman erilaiseen pyörrelampeen, jotka rakennetaan kevään 2014 aikana Limingan 

Nipsinginojalle. Pyörrelampien piirrosten pohjalta suoritettiin mallinnusta COMSOL Multiphysics –ohjelmistolla. 

Mallinnuksessa luotiin virtausprofiilit eri pyörrelampiratkaisuille, ja tutkittiin partikkelien kulkeutumista malleissa. 

Partikkelimallinnukseen tarvittavien taustatietojen saamiseksi Nipsinginojalta otettiin maaperä- ja sedimenttinäytteitä. 

Mallinnusten perusteella arvioitiin erilaisten rakenteiden tehokkuutta virtaamien ja partikkelityyppien vaihdellessa. 

 

Molemmat pyörrelammet antoivat mallinnuksissa rohkaisevia tuloksia kiintoaineen pidättämisen suhteen. 

Rakenteisiin saatiin pidättymään merkittäviä määriä etenkin karkeampia hiekka- ja silttipartikkeleita, mutta jonkin 

verran myös kevyempiä orgaanisia partikkeleita. Parhaimmillaan pidätysteho nousi useisiin kymmeniin prosentteihin. 

Tulokset olivat hyviä etenkin, kun huomioidaan mallinnettujen rakenteiden suhteellisesti erittäin pieni pinta-ala 

valuma-alueen kokoon nähden. 

  

Tulosten perusteella tehokkaimmin toimii pyörrelampi, jossa ei ole erillistä virranohjainta. Toimivuus vaatii 

kuitenkin virtauksen osittaisen ohjautumisen lampeen. Myös virranohjaimellinen rakenne antoi positiivisia tuloksia. 

Yleisesti voidaan sanoa, että rakenteet toimivat tehokkaimmin normaalivirtaamalla. Ylivirtaamilla vesi 

pyörrelammissa virtasi partikkelien laskeutumisen kannalta liian lujaa, ja alivirtaamilla virtaus oli liian heikko 

kuljettamaan partikkeleita lampiin. 

 

Epävarmuutta tuloksiin tuo suurista lammen sisäisistä virtausnopeuksista aiheutuva resuspensioriski, jonka 

olemassaoloa arvioitiin leikkausjännitysten avulla. Resuspensioriski on merkittävin suurimmilla ylivirtaamilla, mutta 

huomattava myös normaalivirtaamilla. Tulokset pätevät molempiin pyörrelampiratkaisuihin, vaikkakin mallissa 

ilman virranohjainta riskit näyttäisivät olevan suurempia. Toisaalta mallinnuksessa ei huomioitu kasvillisuuden 

vaikutuksia, mitkä osaltaan hillitsevät resuspensiota. 

 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että pyörrelampi on potentiaalinen ratkaisu tulevaisuuden vesiensuojelurakenteiden 

joukkoon. Tästä työstä saatuja tuloksia voidaan käyttää lähtökohtana pyörrelampien jatkokehittelylle ja mitoitukselle. 

Tutkimustulosten vahvistamiseksi tarvitaan kuitenkin käytännön kokemuksia pyörrelampien toiminnasta. 
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Abstract 

 

There are many structures invented for water pollution control for agriculture, forestry, peat extraction and industry. 

A sedimentation basin is typical solution for controlling the solid matter loads. Basins locate typically at the 

beginning of the water protection chain and for effective water protection the sedimentation basins needs large areas 

and low flow velocity for inflowing water. This thesis concentrates on the vortex traps that are the new alternative 

structures for controlling the solid matter loads.   

 

The main targets of this study were to study functionality, efficiency and dimensioning factors of the vortex trap. The 

vortex trap’s functionality and solids capturing ability were tested by using different inflowing discharge rates and 

with deflector. The efficiency target was searched by determining the vortex trap’s solids capturing rates with 

different discharges. Also the analysis for risks of resuspension was included. The third part, dimensioning, focuses 

on to find basic instructions for suitable dimensions and flowing conditions to support dimensioning and planning. 

 

This study included two different vortex trap structures located in the town of Liminka, and will be built to the river 

Nipsinginoja during the spring 2014. The main research method was the modelling with COMSOL Multiphysics 

software. The simulation produced the water velocity profiles for different vortex trap structures and discharges. Also 

the movements of solid particles in the structures were observed with Particle tracing function. The particle research 

was supported by field measurements in the Nipsinginoja. The results of the simulation present the vortex trap’s 

efficiency rates with different particle types and discharging conditions. 

 

The both two vortex trap solutions captured solids with significant efficiency. Especially simulations results for 

coarser sand and silt particles were good and the capturing rate of solids was dozens of percent. The traps captured 

also organic matter. The results were very good despite the fact that the surface areas related to catchment areas were 

minor.  

 

The best results were given by vortex trap which doesn’t include the deflector and the flow was naturally directed 

inside the trap. However, also the model with deflector worked well and it is useful solution if the flow passes the 

trap along the river channel. The normal discharges were the most favorable flowing conditions for capturing the 

solids. The flood discharges created high flow velocities for particle sedimentation and the low discharges did not 

have enough the stream power to direct the water flow into the vortex traps. 

 

It is important to realize that high flow velocities inside the both vortex traps increase resuspension risks. These risks 

were estimated with analyzing the shear stress values inside the traps. Based on the analysis it is clear that these risks 

are highest with flood discharges. Even with normal discharges the risks are notable at some parts of traps. The 

modelling didn’t included the effect of vegetation which should resist the resuspension.  

 

The main conclusion is that vortex traps are highly potential structures for water solid matter load controlling. The 

results of this study could be used as a base for dimensioning and further development of vortex traps. Also the 

practical information about the function of traps is needed to confirm the studying results. 

Additional Information 
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MERKINNÄT JA LYHENTEET 

A valuma-alueen ala (km
2
) 

Al laskeutusaltaan pinta-ala (m
2
) 

Au uoman poikkipinta-ala (m
2
) 

C peltojen osuus valuma-alueesta (%) 

E0 valuma-alueen purkautumiskohdan korkeus merenpinnasta (m) 

Fs kasvava puusto koko valuma-alueelle jaettuna (m
3
/ha) 

h1 virtaamaa 1 vastaava vedenkorkeus (m) 

h2 virtaamaa 2 vastaava vedenkorkeus (m) 

HQ1/20 20 vuoden välein toistuva ylivirtaama (m
3
/s) 

Is päällystetyn maan tai avokallion osuus valuma-alueesta (%) 

kn muuntokerroin 

MQ keskivirtaama (m
3
/s) 

MHQ keskiylivirtaama (m
3
/s) 

MNQ keskialivirtaama (m
3
/s) 

n Manningin karheuskerroin 

P märkäpiiri (m) 

Q virtaama (m
3
/s) 

Qk kosteikon mitoitusvirtaama (m
3
/d) 

R hydraulinen gradientti (m) 

qmit laskeutusaltaan mitoitusvirtaama (m
3
/h) 

S uoman pohjan luiskan suuruus (m/m) 

Sh hydraulinen pintakuorma (m/h) 

tn kosteikon nimellisviipymä (d) 

u* leikkausnopeus (m/s, ft/s) 

V kosteikon varastotilavuus (m
3
) 

va veden keskimääräinen virtausnopeus poikkileikkauksessa (m/s) 

v1 veden virtausnopeus kerroksessa 1 (m/s, ft/s) 

v2 veden virtausnopeus kerroksessa 2 (m/s, ft/s) 

z1 etäisyys pohjasta kerroksessa 1 (m, ft) 

z2 etäisyys pohjasta kerroksessa 2 (m, ft) 



   

 

κ Von Kármán vakio  

ρm väliaineen tiheys (kg/m
3
, slugs/ft

3
) 

τ0 leikkausjännitys rajapinnalla (kg/m
3
, lb/ft

3
) 
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1 JOHDANTO 

Työn tarkoituksena on perehtyä erilaisiin vesiensuojelurakenteisiin, etenkin niiden 

suunnitteluun ja mitoitukseen vaikuttaviin tekijöihin. Tarkemman tarkastelun kohteena 

ovat erityisesti pyörrelammet, joita testataan uudenlaisena vesiensuojeluratkaisuna. 

Pyörrelampien toimintaa testataan tietokonemallinnuksilla, joita hyödynnetään 

lopullisen rakenteen suunnittelussa. Pilottikohteena toimii Limingassa sijaitseva 

Nipsinginoja, jonne rakennetaan pyörrelampia keväällä 2014, ja myöhemmin myös 

laskeutusaltaita ja pohjapatoja. Rakennelmien tehoa tullaan arvioimaan vedenlaadun 

mittauksilla ennen ja jälkeen niiden rakentamisen.  

Pyrkimyksenä on keskittyä etenkin pyörrelampien suunnitteluun, ja näin olla osana 

tuomassa uudenlaista kosteikkotyyppiä vesiensuojelurakenteiden joukkoon. Lisäksi 

työstä pyritään tekemään sellainen, että se toimisi mahdollisimman hyvin pohjana 

tulevaan ohjeistukseen, joka suunnataan kosteikkojen suunnittelijoille ja työn 

toteuttajille.  

Työ koostuu kirjallisuuden tutkimisesta, tietokonemallinnuksesta sekä maastotöistä. 

Tietokonemallinnuksessa veden virtausta ja partikkelien liikettä tutkitaan COMSOL–

ohjelmistolla. Maastotyöt suoritetaan kesän 2013 aikana Nipsinginojalla. 
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2 KIRJALLISUUSTUTKIMUS 

2.1 Vesiensuojelurakenteet 

Vesiensuojelurakenteiden on nimensä mukaisesti tarkoitus suojella vesistöjä ihmisen 

toiminnan seurauksilta. Tavoitteena on pitää vedenlaatu mahdollisimman hyvänä. 

Erilaisia vesiensuojelurakenteita on huomattava määrä, joten on tärkeää osata valita 

kuhunkin tilanteeseen parhaiten soveltuva ratkaisu. Vesiensuojelurakenteilla voidaan 

esimerkiksi vähentää veden kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksia.  

Toimiva vesiensuojeluketju alkaa ruohonjuuritasolta aivan latvavesistöjen pienimmistä 

ojista päätyen lopulta järveen tai mereen. Vesiensuojeluketju koostuu yleensä useista 

peräkkäisistä rakenteista, joilla kaikilla on oma tehtävänsä puhdistusprosessissa. 

Puhdistustoimenpiteet on helpointa suorittaa vesistön yläosissa, missä käsiteltävät 

virtaamat ovat vielä maltillisia. Toisaalta rakenteiden pitäisi sijaita mahdollisuuksien 

mukaan paikoissa, joissa vesistön kuormitus on korkeimmillaan. Erilaisista rakenteista 

voidaan mainita esimerkiksi pohjapadot, laskeutusaltaat, kosteikot, pintavalutuskentät, 

suojavyöhykkeet ja uutena kokeiluna pyörrelammet.  

Vesiensuojelurakenteita on kehitetty runsaasti etenkin turvetuotannon, asutuksen 

hulevesien, maatalouden ja metsätalouden tarpeisiin, sillä näiden toimien 

vesistövaikutukset ovat huomattavat. Olosuhteisiin oikein valitulla ja mitoitetulla 

rakenteella kuormitusta voidaan keventää merkittävästi. Suuri osa 

vesistönsuojelurakenteista rakennetaan erilaisiin toimiin liittyvien määräysten 

perusteella, mutta myös vapaaehtoisesti rakennetut rakenteet ovat yleistymässä. Tätä 

kehitystä pyritään edesauttamaan myöntämällä esimerkiksi vesiensuojelukosteikkojen 

rakentamiseen EU-rahoitusta. 

2.2 Kosteikot - hyödyt ja tavoitteet 

Kosteikkoja voidaan rakentaa vastaamaan hyvin erilaisia tarpeita. Vesiensuojelullisten 

tavoitteiden lisäksi rakentamisen lähtökohta voi olla myös maisemallinen, 

tulvahallintaan perustuva tai puhtaasti alueen virkistyskäyttöä edistävä. Kosteikosta 
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pyritään kuitenkin sen käyttötarkoituksesta riippumatta suunnittelemaan 

mahdollisimman monipuolinen ja luonnon monimuotoisuutta edistävä kokonaisuus. 

Tässä kappaleessa esitellään kosteikkorakentamisen tyypillisimpiä hyötyjä ja kohteita. 

Vesiensuojelu on yleisin syy kosteikon rakentamiselle. Erilaisia laskeutusaltaita ja 

pintavalutuskenttiä on rakennettu puhdistamaan turvetuotannon ja turvemetsätalouden 

valumavesiä. Kosteikkoja on käytetty vesiensuojelumenetelmänä etenkin maatalouden 

parissa, mutta myös metsätalouskosteikkojen määrä on kasvussa. Viljelysmaiden tai 

karjan laidunalueiden valumavesien johtamisella kosteikkoon voidaan saavuttaa 

merkittäviä tuloksia etenkin typpi-, fosfori-, raskasmetalli- ja kiintoainekuormituksen 

pienentämisessä. Kosteikkoja käytetään myös asuinalueiden hulevesien puhdistukseen 

ja jälkikäsittelyrakennelmina jätevesilaitoksien yhteydessä. 

Maisema ja sen huomioiminen on olennainen tekijä kosteikon suunnitteluvaiheessa. 

Tavoitteena on yleensä silmää miellyttävä ja luonnollisen näköinen kosteikko. 

Yksinkertaisin maisemointimenetelmä on sopivien kasvien istuttaminen kosteikkoon. 

Kasvit parantavat myös eliöstön viihtymistä alueella. Esimerkiksi osmankäämiä 

kasvava lintujen suosima kosteikko tuo pirteää vaihtelua yksitoikkoiseen 

peltomaisemaan. 

Tulvahallintaa voidaan parantaa rakentamalla kosteikkoja ja tulvatasanteita. 

Maatalouden kuivaustoiminnan vaikutuksesta monien joki- ja purouomien 

tulvimisherkkyys on kasvanut. Tämän lisäksi uomien mutkien suoristaminen ja 

ylivirtaamapiikkien kasvaminen on kiihdyttänyt uomaeroosiota. Kosteikot ja 

tulvatasanteet varastoivat tehokkaasti vettä, ja hidastavat ja hillitsevät sen nousua. Näin 

virtaamahuiput pienenevät, mikä puolestaan vähentää alapuolisten alueiden 

tulvaongelmia ja tulvasta aiheutuvaa vesistökuormitusta. Toisaalta kosteikko toimii 

vesivarastona myös kesän alivirtaamatilanteissa, turvaten osaltaan eliöstön elinoloja 

sekä mahdollistaen kastelun. 

Virkistyskäyttömahdollisuuksia kosteikko voi tarjota muun muassa lintujen, rapujen 

tai kalojen muodossa. Kosteikko tarjoaa myös riistalle suojaa ja ravintoa, mikä toimii 

motivaatiolähteenä metsästysseurojen kosteikkorakentamiselle. Tietyissä paikoissa 
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kosteikkoa voidaan käyttää myös uimapaikkana, mikäli sen syvyys sekä vedenlaatu ja 

pohjan ominaisuudet ovat sopivat. 

2.3 Kosteikon käyttömahdollisuuksia 

Maatalouskosteikoista haetaan apua maataloudesta aiheutuvan vesistökuormituksen 

keventämiseksi. Suomessa yleisesti käytetty laajamittainen maankuivatus on 

lähtökohtana peltojen tehokkaalle viljelylle. Viljelyn mahdollistamiseksi 

uomaverkoston tulee johtaa lumen sulamisvedet pois pelloilta mahdollisimman 

nopeasti. Mitä nopeammin vesi poistuu, sitä nopeammin peltojen kasvukausi pääsee 

alkamaan. Tämä viljelijöille välttämätön kuivatusuomaverkosto on myös suurin syy 

maatalouden vesistöihin aiheuttamasta pintavalunnasta ja hajakuormituksesta. 

Vesistökuormitusta lisäävien peltojen määrä Suomessa onkin likimain 90 % koko 

peltoalastamme. Maatalouden päästöt koostuvat yleensä typen ja fosforin eri muodoista. 

Pääsääntöisesti kosteikkopuhdistus soveltuu maatalouden yhteyteen hyvin, sillä 

maatalousvesien yleensä runsaat ravinnemäärät edesauttavat kosteikkoprosessien 

onnistumista.  (Puustinen ym. 2001, 5)  

Vuodesta 1995 alkaen Suomen EU–jäsenyyden myötä on Suomessa ryhdytty 

hyödyntämään maatalouden ympäristötukiohjelmaa. Tukiohjelman kolmas 

ohjelmakausi ajoittuu vuosille 2007–2013.  Tukiohjelman avulla pyritään pienentämään 

maatalouden ympäristövaikutuksia ja turvaamaan luonnon monimuotoisuuden 

säilyminen maatalousalueilla. Tuen saaminen nykyisellä ohjelmakaudella edellyttää 

myös täydentävien ehtojen noudattamista. Tukiehdot sisältävät muun muassa viljelyn 

etukäteissuunnittelua ja seurantaa, riittävistä suojarakenteista huolehtimista sekä 

luonnon monimuotoisuustekijöiden huomioimista. 

Maatalouden ympäristötuki sisältää mahdollisuuden ei-tuotannollisten investointien 

tukeen. Tuen tarkoitus on edistää monivaikutteisten kosteikkojen rakentamista ja 

perinnebiotooppien säilymistä. Tukiehtojen mukaan tuki myönnetään sellaisen 

kosteikon rakentamiseen, jolla voidaan merkittävästi pienentää maataloudesta 

aiheutuvaa kuormitusta vesistöihin, samalla luonnon monimuotoisuutta parantaen. 
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Kosteikolle sopivan paikan voi selvittää alueellisen ELY–keskuksen 

kosteikkosuunnitelmasta.  

Metsätalouskosteikot rakennetaan nykyään suurilta osin Kestävän metsätalouden 

rahoituslain (Kemera) luonnonhoitomomentin mukaisina luonnonhoitohankkeina. 

Niiden tärkein tavoite on yleensä vesiensuojelu, vaikka useissa tapauksissa toiminta ei 

ole kustannustehokasta. Kosteikon rakentamista tällaisiin olosuhteisiin voidaan 

kuitenkin perustella paremmin, kun huomioidaan kosteikon rakentamisesta syntyvät 

muut hyödyt ja lisäarvo. Monimuotoinen metsätalouskosteikko voi toimia esimerkiksi 

hyvänä riistakosteikkona. Hyvänä esimerkkinä tästä on Torsanjoen 

metsätalouskosteikko, joka toimii kustannustehokkaasti kiintoainepidätyksen, 

lintutornien ja laavun yhteisvaikutuksella. (Joensuu ym. 2012, 3–11)  

Metsätalouskosteikkoihin tulevan veden ravinnepitoisuudet ovat yleensä niin matalia, 

etteivät ne riitä tehokkaiden puhdistusprosessien toimintaan. Täten fosforin ja typen 

osalta puhdistustulokset jäävät yleensä laihoiksi. Sitä vastoin kiintoainepitoisuuden 

alentamiseen metsätalouskosteikot soveltuvat pääosin hyvin, kunhan kosteikko sisältää 

monipuolisesti syvää ja matalaa vettä sekä kasvillisuutta.  (Joensuu ym. 2012, 3–11) 

Teollisuuden kosteikkoja käytetään tehtaiden, kaivosten ja taajamien jätevesien 

käsittelyssä. Kotitalousvesien puhdistuksessa kosteikkoja voidaan hyödyntää etenkin 

typen poistossa. Laitosolosuhteissa poistumisenprosessit tehostuvat huomattavasti, kun 

olosuhteet voidaan optimoida halutunlaisiksi. Kaivosteollisuudessa käsiteltävät vedet 

voivat olla hyvin happamia, tai sisältävät suuria pitoisuuksia esimerkiksi rautaa tai 

mangaania. Puhdistustarve onkin näissä tapauksissa usein erilainen verrattuna 

maatalousvesiin, ja tilanne vaatii tarkkaa olosuhteiden kontrollointia. Teollisuuden 

kosteikot eroavat huomattavasti perinteisistä kosteikoista, eikä niitä käsitellä tässä 

yhteydessä enempää. 

Riistakosteikoilla on tarkoitus edistää luonnon monimuotoisuutta luomalla riistalle ja 

muulle eliöstölle paremmat elinolosuhteet. Monipuolinen kosteikko voi tarjota suojaa, 

pesäpaikkoja ja ravintoa monenlaisille eläimille. Tyypillisesti kosteikolla viihtyvät 

erilaiset lintulajit, kuten sinisorsa, tavi ja telkkä. Linnuston viihtyvyyteen vaikuttaa 

hyönteisten ja sammakkoeläimien määrät, joten toimivan riistakosteikon tulee olla 
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kauttaaltaan monimuotoinen. Nisäkkäistä kosteikolla saattavat viihtyä esimerkiksi 

hirvet, peurat ja majavat. (Aitto-oja ym. 2010, 9–15) 

Riistakosteikkoja rakennuttavat usein metsästysseurat, jotka hyötyvät kosteikon 

vaikutuksista paremman riistatilanteen myötä. Myös Metsähallituksella on useita 

riistakosteikkoja tutkimuskohteina ympäri maata. Riistakosteikko on järkevää toteuttaa 

myös vesiensuojelunäkökulmia huomioiden, millä mahdollistetaan rakentamiseen 

liittyvien taloudellisten tukien hakeminen. Rakentamisen periaatteet ovat 

riistakosteikoille samat, mitkä muitakin monipuolisia kosteikkoja suunniteltaessa. 

2.4 Kosteikkotyyppejä ja toteuttamistapoja 

Kosteikon tyyppiä ja osia mietittäessä tulee huomioida sen ensisijainen käyttötarkoitus. 

Maisemaan ja luonnon monimuotoisuuteen painottuvat kosteikot voidaan suunnitella 

huolettomasti visuaalisten näkemysten mukaisesti, mutta valumavesien puhdistuksen 

ollessa etusijalla tulee kosteikon tyyppiin kiinnittää huomiota. Kosteikkotyypit voidaan 

jakaa vapaan vesipinnan kosteikkoon, vaakatasoisen maanalaisen virtauksen 

kosteikkoon sekä pystysuoran virtauksen kosteikkoon. Kaksi viimeksi mainittua 

kosteikkotyppiä ovat käytössä lähinnä jätevesien puhdistuksessa. Tässä työssä 

perehdyttiin erityyppisiin vapaan vesipinnan kosteikkoihin. 

Patoaminen on yksinkertainen ja erittäin edullinen tapa kosteikon perustamiseen. 

Patoon voidaan rakentaa vedenkorkeuden säännöstelijä, jolla vaikutetaan altaan kokoon 

ja vesipinta-alaan. Muilta osin kosteikon muoto määräytyy maaston korkeuskäyrien 

mukaan. Tasaisella maalla patoaminen yksistään ei tule kysymykseen. Patoamisen 

kohdalla tulee aina selvittää suurin mahdollinen padotuskorkeus, sekä asiaan liittyvät 

lupa- ja turvallisuuskysymykset. 

Kaivaminen on ainoa vaihtoehto, kun kosteikko rakennetaan tasaiselle maalle. 

Kaivaminen ja sen tarve tulee suunnitella huolella, sillä se aiheuttaa paljon 

kustannuksia, ja maa-ainesta kertyy yllättävän paljon. Toisaalta kaivaen toteutettu 

kosteikko antaa suunnittelijalle paljon mahdollisuuksia, ja erilaiset syvyysprofiilit, 

saaret ynnä muut sellaiset muodostelmat ovat mahdollisia toteuttaa.  
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Pohjapatoja rakentamalla saadaan tilavista ja syvistä uomista kosteikkomaisia. 

Pohjapato nostaa vedenkorkeutta ja hidastaa virtausta sen yläpuolella. Näin ollen myös 

veden viipymä kasvaa. Tämä vähentää myös uomaeroosiota ja kiintoaineen 

huuhtoutumista vesistöön. Pohjapadot kannattaa rakentaa sarjoihin, jolloin 

vedenpuhdistuksellinen ulottuvuus tehostuu, ja saadaan muodostumaan pitkänomainen 

kosteikkomainen rakennelma. Sitä edesauttaa leveyskaivaminen pohjapadon 

yläpuolella, jolloin vesipinta-ala kasvaa. 

Kampakosteikkoon kuuluu laskeutusallas ja useita kampamaisia vesiuomia. Tämän 

tyypin kosteikot rakennetaan kaivamalla ja patoamalla esimerkiksi pohjapadoilla. 

Kampakosteikkoja on melko vähän Suomessa, mutta toimiessaan ne ovat hyvinkin 

tehokkaita kiintoaineen ja ravinteiden pidättäjiä. 

Laskeutusaltaat ja lietekuopat rakennetaan maata kaivamalla. Ne toimivat pelkästään 

kiintoaineen pidättäjinä, poistaen ravinteista ainoastaan kiintoaineeseen sitoutuneen 

osan. Laskeutusaltaat ovat perinteisiä kosteikkoja pienempiä pinta-alaltaan, mutta 

syvyydellä niihinkin voidaan saada hyvä varastotilavuus. Vesiensuojelullista 

tehokkuutta voidaan parantaa rakentamalla useita laskeutusaltaita sarjaan, jolloin 

kokonaispinta-ala kasvaa. 

Tulva-alueiden ja vanhojen uomien ennallistaminen on usein järkevä ratkaisu niin 

taloudellisesti kuin toimivuuden kannalta. Jossain tapauksissa tulva-alueita voidaan 

ennallistaa uomaa kaventamalla, jolloin vesi nousee virtaaman kasvaessa pois uomasta 

niin sanotuille tulvatasanteille. Tämä tasaa vesistön virtaamia. Uomien ennallistaminen 

puolestaan tarkoittaa nykyään suoriin uomiin uudelleen mutkien luomista, ja 

rantapenkalle nostettujen kivien palauttamista uomiin. Tämä parantaa uoman 

monimuotoisuutta sekä vähentää veden virtausnopeutta, ja sen myötä uomaeroosiota. 

Jos vanha uoma on jätetty sellaisenaan uuden suoremman uoman rinnalle, on 

palauttaminen helpointa tehdä ohjaamalla vesi takaisin alkuperäiseen uomaan. 

Luonnonkosteikkoja voidaan kunnostaa tehokkaammiksi ja paremmin toimiviksi 

yksinkertaisilla toimenpiteillä. Patoamisella ja kampamaisilla pisto-ojituksilla saadaan 

kosteikkoon lisää vesitilavuutta, ja vedenpuhdistukselle sopivampaa rakennetta. Myös 

suurempien avolampareiden kaivu on mahdollinen toimenpide. Luonnonkosteikon 
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kunnostaminen on lähes aina edullisempi ja järkevämpi ratkaisu kuin kokonaan uuden 

rakentaminen. 

Leonardson (1994) koosti kirjallisuudesta tuloksia ravinteiden pidättymisestä 

erityyppisissä kosteikoissa (Taulukko 1.). Taulukon viiden alimman kosteikkotyypin 

virtaamaa ja ravinnepitoisuuksia on säännöstelty. Tuloksia tarkasteltaessa voidaan 

huomata, että virtaamaltaan ja veden laadultaan säännöstellyssä kosteikossa voidaan 

poistaa jopa 100 % fosforista ja 90 % typestä. Kuitenkin käytännössä tällainen 

säännöstely on mahdotonta toteuttaa muissa kuin laitosolosuhteissa. 

Luonnonkosteikoissa toteutettavissa oleva säännöstelytoimenpide on veden 

ohijuoksutus tilanteissa, joissa vallitsee kosteikon mitoitusvirtaamaa suurempi virtaama. 

Fosforin osalta huomataan, että myös reilusti negatiiviset arvot ovat mahdollisia. Ne 

tarkoittavat tilannetta, jossa fosforia sitoutumisen sijaan liukeneekin kosteikosta 

vesistöön. Tilanne on mahdollinen tapauksissa, joissa fosforipitoisuus kosteikon 

maaperässä on suuri ja sinne tulevassa vedessä alhainen. Typen kohdalla Suomen 

olosuhteissa voitaneen osittain soveltaa Janssonin ym. (1994) tekemää arviota, jonka 

mukaan Etelä-Ruotsissa on kosteikkorakentamisella epätodennäköistä päästä yli 15 % 

typpireduktioon valuma-aluetasolla.  
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Taulukko 1. Erilaisten kosteikkojen kyky pidättää ravinteita. (Leonardson 1994, 

Puustinen ym. 2001) 

Kosteikkotyyppi 
 

Kokonaistyppi 
  

Kokonaisfosfori 
 

 

    Kuormitus Reduktio Viitteet Kuormitus Reduktio Viitteet 

  (kg/ha/a) (%) (kpl) (kg/ha/a) (%) (kpl) 
Lammikot 35...280 000 -14…+28 7 0,7…8 -44…+36 2 

Jätevesilammikot 26 000(1) +8 1 340…570(2) +59…+68 2 

Pohjoiset puustoiset suot ja 
soistuneet kangasmetsät 15…36 -1…+1 1 0,4…27(2) -25…+90 2 

Puustoiset suot 105 +5 1 3 +17 1 

Ajoittain tulvivat niityt 400…800 +0…+13 2 4,1…18 -48…+20 1 

Rakennetut kosteikot, 

yhdensuuntaisiin kanaviin 
istutettu kasvillisuus 19 000 +12 1 270 +55 1 

Jatkuvasti märät niityt             

Kok. N, NO3-N, PO4-P 270…710 +55…+80 5 20…125 +90…+98 2 

Kaislavaltaiset suot, ruoikot, 

"luonnon"kuormitus NO3-N 
+ NH4-N, PO4-P 840…5250(3) +52…+63 2 18…180(3) -300…-25 2 

Kaislavaltaiset suot, ruoikot, 

jätevesikuormitus 15…4300(1) +1…+90 2 10…770(2) +20…+96 2 

Juurakkopuhdistamot 900…14500(1) +9…+87 3 110…4015(2) +0…+90 3 

Suodatuskosteikot 1710…2040(1) +57…+76 2 375…445(2) +99…+100 1 
(1) Jätevettä ja/tai kuormitusta lisätty nitraatilla. 

(2) Jätevettä ja/tai kuormitusta lisätty fosforilla. 

(3) Keinotekoisesti aikaansaatu luonnon kuormitusta vastaava kuormitus/pitoisuus. 

2.5 Kosteikon toimintaedellytykset 

Kosteikon toiminta on monen tekijän summa, jonka tarkoituksena on parantaa 

vedenlaatua. Ensisijaisesti kosteikkoon virtaavan veden laatuun vaikuttaa yläpuolisen 

alueen ominaisuudet ja maankäyttö. Myös luonnonilmiöiden ja sään vaikutukset 

vedenlaatuun ovat merkittäviä.  Toiminnan kannalta on tärkeää, että kosteikkoon 

tulevan veden ravinnepitoisuudet ovat suotuisia puhdistusprosesseille. Tehokas 

toimivuus vaatii luonnonvesiä huomattavasti korkeampia ravinnepitoisuuksia. 

Maatalouskosteikkojen kohdalla tämä tarkoittaa yleensä sijoittamista mahdollisimman 

lähelle pellon reunaa tai karjasuojia. Sijaintia mietittäessä on myös syytä varmistaa 

valuma-alueelta tulevien vesien hyvä hallittavuus. Suomen olosuhteissa ongelmia 

tuottaa kuormituksen ajoittuminen kylmien vesien jaksoille, jolloin puhdistusprosessit 

tapahtuvat hitaasti. Tätä ongelmaa voidaan paikata kasvattamalla viipymää.  

Valuma-alue ja sen ominaisuudet ovat merkittävässä osassa kosteikkoja 

suunniteltaessa. Valuma-alueen koon perusteella voidaan arvioida tulevalle kosteikolle 

tarvittava vähimmäispinta-ala. Koskiaho & Puustinen (1998) arvioivat vaadittavan 
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pinta-alan olevan noin 2,4 % valuma-alueen pinta-alasta. Tässä arviossa on käytetty 

kevään keskimääräistä ylivirtaamaa (MHq) sekä vuorokauden mittaista viipymäaikaa 

kosteikkoon tulevalle vedelle. Jollei yksittäisen kosteikon pinta-ala ole riittävä, voidaan 

kosteikkoja rakentaa peräkkäin useampia. Suuri yhteenlaskettu kokonaispinta-ala auttaa 

valuntahuippujen leikkaamisessa ja tulvien tasaamisessa.  

Valuma-alueen maankäyttötiedot antavat viitteitä uomassa virtaavan veden laadusta, 

joka puolestaan ohjaa kosteikkosuunnittelua halutun vesistökuormittajan 

tehokkaampaan puhdistamiseen kosteikossa. Muita suunnittelun kannalta olennaisia 

tietoja ovat valuma-alueen peltopinta-alan prosentuaalinen osuus, alueen muoto, 

kaltevuussuhteet sekä maanpinnan karkeus, tiiviys ja kasvien peittämän osan laajuus. 

Nämä tekijät aiheuttavat valunnan ääreytymistä, eli ääri-ilmiöiden voimistumista. 

Yllämainituista kaltevuussuhteet vaikuttavat veden virtausnopeuteen, joka puolestaan 

vaikuttaa veden kiintoainepitoisuuteen.  (Puustinen ym. 2001, 13) 

Suuri osa entisistä kosteikoista ja notkotasanteista on kuivattu viljelykäyttöön. Näiden 

kosteikkojen paikat sijaitsevat tyypillisesti notkoissa, joiden pohjalla on virrannut 

matalavetinen uoma. Kosteikkojen palauttaminen onkin suositeltavaa ja suhteellisen 

vaivatonta juuri näille paikoille. Esimerkiksi osan rantapellosta jäädessä säännöllisesti 

veden alle, on se järkevää muuttaa kokonaan kosteikoksi, sillä veden käyminen 

lannoitetulla pellolla liuottaa suuria määriä ravinteita uomaan. Samalla kosteikko 

puhdistaa pellolta tulevia valumavesiä. Entisten viljelymaiden käyttäminen kosteikon 

pohjana vaatii kuitenkin aina sen muokkauskerrosten fosforipitoisuuksien tutkimisen. 

(Puustinen ym. 2001, 14) 

Kosteikkoon tulevan veden määrä ja sen pitoisuudet vaihtelevat Suomen olosuhteissa 

rajusti pitkin vuotta. Selvästi suurin osa vedestä ja ravinteista liikkuu kosteikon läpi 

kevään ja syksyn ylivirtaamakausina, jotka ovat kestoltaan verrattain lyhyitä. Tämän 

takia onkin erityisen tärkeää, että kosteikko toimii hyvin juuri tulva-aikoina. (Walling & 

Webb 1981) Tarpeeksi suureksi mitoitettu kosteikko varmistaa riittävän viipymän 

kaikilla hydrologisilla kuormituksilla, antaen näin kosteikon puhdistusprosesseille 

vähintään kohtalaiset toimintaedellytykset. Riittävän iso kosteikko on myös vähemmän 

alttiina resuspensiolle, jossa tulvavesi huuhtoo ravinteet uudelleen liikkeelle. 
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Riittävän viipymän varmistamiseksi kosteikosta tulee rakentaa tilavuudeltaan tarpeeksi 

suuri. Lisää varastotilavuutta saada kaivamalla kosteikkoa syvemmäksi tai laajentamalla 

sitä. Myös erillisiä tulvatasanteita voidaan rakentaa. Kosteikon riittävä syvyys estää sen 

jäätymisen talviaikana umpeen, mikä on tärkeää puhdistusprosessien toimivuuden 

kannalta. Liiallinen syvyyskaivaminen voi kuitenkin lisätä alapuolisen vesistön 

kuormitusta, ja riski happamiin sulfaattimaihin törmäämisestä kasvaa. Lisäksi suuri 

kaivutyö nostaa kustannuksia huomattavasti. Riittävän varastotilavuuden turvaaminen 

onkin suositeltavaa kosteikon pinta-alaa kasvattamalla, jota edesauttaa kosteikolle 

luontaisesti sopivan sijainnin valitseminen. (Puustinen 2001, 11) 

Maaperän ominaisuudet kosteikon alueella vaikuttavat puhdistusmekanismien 

toimintaan, ja toiselle mekanismille suotuisat ominaisuudet voivat olla heikot jonkin 

toisen ravinteen puhdistumisen kannalta. Maaperän kyky sitoa kosteikkovedessä olevaa 

fosforia riippuu veden happipitoisuudesta (Christensen & Andersen 1997). Korkea 

happipitoisuus voidaan saavuttaa helpoiten matalavetisissä kosteikoissa. Myös 

kosteikkokasveilla on merkittävä rooli veden happipitoisuuden nostattajina, aiheesta 

lisää kappaleessa 2.6. Mineraalimailla on luonnostaan vähän orgaanista hiiltä. Tämä 

saattaa aiheuttaa ongelmia denitrifikaatiossa, mikä puolestaan heikentää kosteikon 

puhdistustehoa typen osalta. Tilanne yleensä paranee kosteikon kehittyessä ja 

orgaanisten kasvinosien hajottua sen pohjalle. Toisaalta denitrifikaatio tarvitsee 

toimiakseen hapettomia mikrobivyöhykkeitä sedimentissä. (Puustinen 2001, 14) 

Typenpoistolle hyödylliset hapettomat mikrobivyöhykkeet voivat olla fosforin kannalta 

ongelmallisia, sillä ne lisäävät riskiä fosforin uudelleenvapautumisesta kiertoon. Samoin 

denitrifikaatiota tehostavat orgaanista ainesta sisältävät maalajit ovat matalien rauta- ja 

alumiinipitoisuuksien vuoksi heikkoja fosforin sitoutumisen kannalta (Richardson, 

1985). 
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2.6 Puhdistusmekanismit kosteikossa 

Kosteikossa vaikuttavat useat puhdistusmekanismit, jotka toimivat optimaalisesti 

erilaisissa olosuhteissa. Yleisimmin kosteikoilla pyritään fosfori-, typpi- sekä 

kiintoainekuormitusten vähentämiseen. Kosteikon suunnitteluvaiheessa tulee miettiä, 

minkä haitta-aineen tehokas puhdistus kosteikkoon tulevasta vedestä on kyseisessä 

tapauksessa järkevintä. Monipuolisesti toimiva ja useita haitta-aineita puhdistava 

kosteikko vaatii suunnittelijalta kompromisseja. 

Sedimentoituminen, eli kiintoaineen laskeutuminen, on hyvin tärkeä prosessi 

kosteikon toiminnan kannalta. Kiintoainepitoisuuksien laskemisen lisäksi prosessi on 

tärkeä myös fosforin poistossa, sillä osa fosforista on sitoutuneena kiintoaineeseen. 

Sedimentoitumiseen vaikuttavia tekijöitä on monia. Pidättymisen tehokkuus määräytyy 

pitkälti sedimenttipartikkelien laskeutumisnopeudesta ja altaan läpi kulkevasta 

virtauksesta (Morris & Fan 1998). Suuremmilla virtaamilla virtausnopeus kosteikossa 

voi nousta niin suureksi, että vain raskaimmat hiukkaset ehtivät laskeutumaan. 

Viipymän lisäksi pidättymiseen vaikuttaa tulovirtaaman suspensoituneen maa-aineksen 

määrä ja sen ominaisuudet.  Ongelmia esiintyy erityisesti savi- ja silttimailla, jolloin 

maa-aineen äärimmäisen hieno hiukkaskoko voi estää laskeutumisen kokonaan. Toista 

ääripäätä edustavat hiekka- ja hiesumaat, jolloin huomattava osa kiintoaineesta 

kulkeutuu pohjakulkeumana.  Pohjakulkeuma pidättyy yleensä tehokkaasti kosteikon 

syvimpiin osiin. (Puustinen ym. 2001, 7) 

Etenkin suurilla virtaamilla kosteikon teho voi kärsiä resuspensiosta, jolla tarkoitetaan 

ilmiötä jossa kosteikon pohjalle sedimentoitunut kiintoaine lähtee uudelleen liikkeelle. 

Resuspensio onkin usein seurausta liian lyhyestä viipymästä, joka voi johtaa 

oikovirtausten syntyyn. Resuspension vaikutus voi olla jopa niin suuri, että kosteikon 

nettovaikutus kuormitukseen jää miinukselle ylivirtaama-ajankohtien aikana. (Puustinen 

ym. 2001, 7) Resuspension välttämiseksi kosteikko tulisi mitoittaa riittävän suurille 

virtaamille.  

Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi kiintoaineksen pidättymiseen vaikuttaa kosteikon 

kasvusto. Suora vaikutus on kiintoaineshiukkasten tarttuminen kasvien pintaan. 

Suurempi vaikutus tulee epäsuorasti, sillä pohjan vesikasvillisuus hidastaa veden 
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virtausnopeutta ja näin ollen tehostaa sedimentoitumista (Brix 1997). Kasvillisuudella 

on myös muita hyödyllisiä vaikutuksia kosteikoissa. Petticrew & Kalff (1992) 

julkaisivat tutkimuksen, jonka mukaan makrofyyttikasvillisuuden vaikutus veden 

virtausnopeuteen on suuri etenkin pohjan läheisyydessä. Häikiön (1998) mukaan tämä 

mahdollistaa myös hienoimpien maa-ainesten, kuten saven, laskeutumisen, jota ei 

kasvittomissa olosuhteissa merkittävästi tapahdu. 

Fosfori. Kuten yllä todettiin, fosforin pidättymiseen vaikuttaa suuresti kiintoaineen 

laskeutumistehokkuus. Pietiläisen & Rekolaisen (1991) mukaan jopa 75 % 

maatalousvesien fosforista on sitoutuneena kiintoainepartikkeleihin. Tämän kemiallisen 

sitoutumisen aiheuttaa adsorptio. Adsorption tehoon vaikuttaa maaperässä ja 

kiintoaineessa olevan vapaan, eli fosforilla kyllästymättömän raudan ja alumiinin 

määrä. Vaikutus näkyy siten, että näiden suurempi määrä nostaa kosteikon 

fosforinpidätystehoa. On kuitenkin tiedossa, että maaperän alumiini- ja rautavarannot 

vähenevät ajan kuluessa. Tämän myötä myös todennäköisesti adsorption teho 

kosteikossa heikkenee sen käyttöiän kasvaessa. Adsorption laatuun vaikuttaa myös 

kosteikon happitilanne. Hapettomissa oloissa kosteikon maa-aineksen rautaoksideista 

saattaa vapautua fosforia takaisin kiertoon, kun taas hyvä happitilanne tehostaa 

adsorptiota. Myös fosforinpoiston osalta on viipymän merkitys erittäin tärkeässä 

asemassa. Riittävä viipymä takaa pidätysprosesseille riittävästi aikaa. (Puustinen ym. 

2007, 13) 

Kosteikkoon tulevaan veteen liuenneesta fosforista käytetään lyhennettä DRP (dissolved 

reactive phosphorus). EPC–arvo (equilibrium phosphate concentration) puolestaan on 

kosteikon maa-ainekselle määritelty arvo, jonka kohdalla kosteikon fosforipitoisuus on 

tasapainossa. Käytännössä tasapainotilanne kosteikossa vaihtelee jatkuvasti, sillä se on 

riippuvainen kosteikon veden ja maa-aineksen määrien suhteista, sekä niiden 

fosforipitoisuuksista. Jos kosteikkoon tulevan veden DRP–pitoisuus ylittää ECP–arvon, 

alkaa kosteikon maa-aines sitoa veden fosforia itseensä. Puolestaan ECP–arvoa 

pienempi DRP–pitoisuus aiheuttaa kosteikossa ongelmia, sillä nyt maa-ainekseen 

sitoutunutta fosforia alkaa liueta takaisin vesistöön. Tämän vuoksi fosforinpoiston 

kannalta kosteikko kannattaa sijoittaa paikkaan, jossa saapuvan veden DRP–pitoisuus 
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on mahdollisimman korkea ja maaperän fosforipitoisuus alhainen (Puustinen ym. 2007, 

14).   

Hartikaisen (1981) mukaan veden pH–arvon nouseminen kasvattaa myös ECP–arvoa. 

Täten kosteikkoon tuleva emäksinen vesi saattaa vaikuttaa negatiivisesti kosteikon 

tehoon fosforia vapauttaen. Voidaankin ohjeistaa, että pH–arvon olisi suositeltavaa 

pysytellä 7:n alapuolella kosteikkoon tulevan veden osalta. (Puustinen ym. 2001, 9) 

Typpi. Merkittävin prosessi kosteikon typenpoiston kannalta on denitrifikaatio, jossa 

mikrobitoiminnan vaikutuksesta nitraattityppi pelkistyy kaasumaiseen muotoon, 

päätyen sitä kautta ilmakehään. Siten osa typestä poistuu kosteikosta pysyvästi, eikä 

pelkoa uudelleenliukenemisesta fosforin tapaan ole. Denitrifikaation tehokkuuteen 

vaikuttavat veden lämpötila ja happipitoisuus, tuloveden nitraattityppipitoisuus sekä 

kosteikon orgaanisen aineksen määrä. Kaikkien edellä mainittujen tekijöiden korkea 

määrä tehostaa denitrifikaatiota. Alueet, joissa vedessä esiintyy korkeita 

nitraattipitoisuuksia, ovat siten myös otollisia paikkoja kosteikon perustamiselle. 

Verhoeven & Meuleman (1999) esittivät, että denitrifikaation kannalta otollinen pH 

sijoittuu välille 6,5–8. Erityisesti Suomen olosuhteissa myös pitkällä viipymällä on 

denitrifikaation kannalta suuri merkitys, sillä huomattavin kuormitus tapahtuu yleensä 

kylminä vuodenaikoina, jolloin veden alhainen lämpötila hidastaa prosessia. (Puustinen 

ym. 2007, 13–14) 

Osa kosteikkoon tulevasta typestä on myös sitoutuneena kiintoainepartikkeleihin, ja 

päätyy näin sedimentaation mukana kosteikon pohjalle. Maatalouskosteikoissa tällaisen 

typen määrä on kuitenkin suhteellisen vähäinen, suurimman kuorman tullessa 

nitraattityppenä liuenneessa muodossa. (Rekolainen ym. 1992) Resuspensio saattaa 

kuitenkin toisinaan irrottaa tätä sedimentoitunutta orgaanista ainesta, jonka määrä 

kasvaa hiljalleen muun muassa kosteikkokasvien hajoamisen tuotoksena. Kosteikkoa 

tulisikin säännöllisin väliajoin tyhjentää, toisin sanoen ruopata, että se pysyisi sopivan 

syvyisenä ja tehokkaana. Samalla myös resuspensioriski pienenee. Liiallinen orgaaninen 

pohja-aines hidastaa myös typen poistumista.  

Kasvillisuudella on merkittävä rooli typen pidättämisessä. Kasvien myötä kosteikon 

viipymä pitenee, koska sillä on virtaamaa hidastava vaikutus. Lisäksi kasvit 
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muodostavat mikroympäristöjä pinnoilleen sekä pohjaan. Myös juuristolla on oma 

vaikutuksensa, sillä se hapettaa vettä. Nämä kaikki ominaisuudet edistävät 

denitrifikaatiota. Toisaalta hajoava kasviaines lisää kosteikon orgaanisen pohja-aineksen 

määrää, aiheuttaen siten hoitamattomana resuspensiota. (Puustinen ym. 2001, 9) 

Kasvillisuus. Kookkaita kosteikoissa kasvavia kasveja kutsutaan makrofyyteiksi. 

Makrofyytteihin kuuluvat putkilokasvit, vesisammalet sekä suuremmat levät. Näiden 

kasvien merkitys kosteikon puhdistustoiminnassa on suurimmalta osin tulosta fyysisistä 

vaikutuksista. Näitä vaikutuksia ovat kosteikon pohjan stabiloituminen, fyysinen 

suodatus, virtaushuokosten tukkeutumisen ehkäiseminen (huokosliettyminen), 

jäätymiseltä ehkäisevän suojan tarjoaminen talviaikaan ja suureen kasvualustaan 

kiinnittyvän mikrobiologisen kasvun mahdollistaminen. Aiemmista käsityksistä 

poiketen makrofyyttikasvillisuus ei kuitenkaan paranna kasvualustan hydraulista 

johtavuutta. (Brix 1997) 

Kasvukauden aikana kasvillisuus voi kuluttaa hyvinkin suuren määrän kosteikkoon 

tulevista ravinteista. Rattrayn ym. (1991) mukaan kasvit hyödyntävän vedessä olevia 

ravinteita sitä enemmän, mitä suuremmat tuloveden ravinnepitoisuudet ovat. 

Suurimman osan tarvitsemastaan fosforista kasvit imevät kuitenkin maaperästä. Tämä 

voi omalta osaltaan pidentää kosteikon käyttöikää, sillä maaperän 

fosforinsitomiskapasiteetti säilyy näin hyvänä pidempään (Lantzke ym. 1999).  

Kuitenkin aikanaan tapahtuva kasvien lakastuminen ja hajoaminen vapauttaa osan 

ravinteista uudelleen kiertoon. Ilmiön johdosta olisikin tärkeää kerätä kosteikosta 

kuollutta kasviainesta pois säännöllisin väliajoin mahdollisimman suuren 

nettopoistuman saavuttamiseksi. Parhaiten ravinteet sitoo itseensä puu- ja 

pensaskasvillisuus sekä juuristoaan sitomiseen käyttävä kasvillisuus. Erityisen 

tehokkaana sitojakasvina mainittakoon paju. (Puustinen ym. 2001, 10) 

Makrofyyttien aineenvaihdunnan osuus puhdistusprosesseihin riippuu kosteikon 

tyypistä. Makrofyyttien juurien kautta tapahtuva hapensiirto ritsosfääriin tehostaa 

orgaanisen aineksen aerobista hajoamista ja nitrifikaatiota. Lisäksi 

makrofyyttikasvillisuus tarjoaa eläimille paremman elinympäristön, kosteikon 

esteettistä arvoa noustaen. (Brix 1997) 
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Kuva 1. Aineiden pidättyminen kosteikossa. (Muokattu: Puustinen ym. 2001, 8) 

Numeroiden selitykset: 

1. Nitrifikaatio 

2-3. Denitrifikaatio 

4. Liuennut fosfori sitoutuu maaperään 

5. Kiintoaineen sitoutuneen fosforin sedimentoituminen 

6. Liuenneen fosforin sitoutuminen sedimentoituviin kiintoainepartikkeleihin 

7. Ravinteita kerääntyy kasvavaan biomassaan 

8. Orgaanisen aineen (tulovesi, kuollut biomassa) laskeutuminen kosteikon pohjalle. 

2.7 Kosteikkojen ja laskeutusaltaiden mitoitus 

Vesiensuojelurakenteiden suunnittelu ja mitoitus riippuu siitä, millaisia tuloksia 

ratkaisulla halutaan saavuttaa. Vesiensuojelullisten näkökulmien lisäksi suunnittelussa 

on yleensä syytä huomioida maisemalliset ja virkistykselliset arvot. Näiden ohella 

mitoitukseen ja sen onnistumiseen vaikuttavat merkittävästi taloudelliset resurssit ja 

paikalliset olosuhteet. 

Valuma-alueen laajuutta ja maankäyttöä voidaan selvittää peruskartastoista. 

Epäselvissä tilanteissa rajat kannattaa käydä tarkistamassa maastossa paikan päällä. 

Peruskartasta ilmenevät myös valuma-alueen maankäyttölajit: peltojen, metsien, 

asutuksen ja mahdollisen teollisuuden osuudet pinta-aloineen. Paikallisen maaperän 

maalajit kannattaa käydä varmistamassa paikan päällä, mutta myös valmiita 

maaperäkarttoja voidaan hyödyntää. Uoman luiskista otetut maaperänäytteet kertovat 

maalajimäärityksen lisäksi eroosioriskin suuruuden. Myös uoman pohjalta kannattaa 

ottaa sedimenttinäytteitä sedimentin laadun ja resuspensioherkkyyden tutkimiseksi.  
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Valuma-alueen hydrologiset olosuhteet ovat aina paikallisia, eikä niitä siten voi 

suoraan sellaisenaan soveltaa muihin kohteisiin. Mitoituksen onnistumisen 

edellytyksenä onkin paikallisen hydrologian riittävän hyvä tuntemus, tai tarvittava 

mittaaminen riittävän pitkältä ajalta. Keskimääräisten sadantojen perusteella voidaan 

arvioida myös halutun valuma-alueen valumia. Yleistäen voidaan sanoa, että noin 

puolet sadannasta muuttuu valunnaksi. Suomessa sadannan suuruus vaihtelee 400–750 

mm vuositasolla. Täten vuotuinen valunta maassamme sijoittuu välille 200–375 mm, 

mikä tarkoittaa 2000–3750 m
3
 vettä vuosittain hehtaaria kohden. Alueellisen vuotuisen 

kokonaisvalunnan lisäksi suunnittelussa tulee huomioida sen ajallinen jakautuminen. 

Normaalisti lumen sulannasta aiheutuva kevätvalunta muodostaa vuoden valuntahuipun, 

mutta myös loppukesän ja syksyn sateet nostavat valuntoja.  

Mitoitusvirtaaman määrittäminen tai arvioiminen, ja siinä onnistuminen on tärkeä osa 

toimivan kosteikon suunnittelua. Mitoitusvirtaamana suositellaan käytettävän 10–20 

vuoden havaintoihin perustuvan vuosittaisten maksimiylivirtaamien päiväarvojen 

keskiylivirtaamia (MHQ). 20 vuoden välein toistuvan ylivirtaaman (HQ1/20) perusteella 

mitoitetaan kosteikon kannalta tärkeimmät osat, kuten padot, penkereet ja harjan 

korkeudet. Tällöin suuren tulvan sattuessa kosteikko säilyy vaurioitumattomana, tosin 

sen puhdistusteho heikkenee hetkellisesti ja resuspensioriski kasvaa. Poikkeustulvien 

tapauksessa voidaankin harkita ohijuoksutusta, jolloin vältytään resuspension 

aiheuttamasta hetkellisestä kuormituksen kasvusta. Ohijuoksutus keventää myös 

kosteikon rakentamisen taloudellista taakkaa, sillä penkereitä ei tarvitse mitoittaa aivan 

äärimmäisten tulvien varalta ylisuuriksi. (Puustinen ym. 2007, 29–32) 

Ilmastonmuutoksen seurauksena on havaittu vuotuisten ylivalumien kasvavan. Tämä 

trendi tulee todennäköisesti jatkumaan myös tulevaisuudessa.  Mikäli valuma-alueelta ei 

ole saatavilla seurantatietoja, voidaan tarvittavat mitoitusvirtaamat myös määrittää 

laskemalla. Seunan (1983) laatimia yhtälöitä (1) ja (2) voidaan käyttää tähän 

tarkoitukseen:  
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 MHQ = A[0,018(C + Is)
2 

- 1,2(C + Is) + 0,29E0 - 0,50Fs + 126],                 (1) 

 Q1/20 = A[48A
-1/2

 + 0,39E0 – 1,8Fs + 257],                                                   (2) 

missä A = valuma-alueen ala (km2), 

 C = peltojen osuus valuma-alueesta (%), 

 Is = päällystetyn maan tai avokallion osuus valuma-alueesta (%), 

 E0 = valuma-alueen purkautumiskohdan korkeus merenpinnasta (m), 

 Fs = kasvava puusto koko valuma-alueelle jaettuna (m3/ha). 

 

Kaavaa (2) voidaan käyttää laskemaan kosteikon kriittisille rakenteille sopiva 

mitoitusvirtaama, jos toistumisaikana halutaan käyttää 20 vuotta. Käytettäessä jotain 

muuta toistumisaikaa, saadaan mitoitusvirtaama laskettua kaavasta (1), jolloin saatu 

mitoitusvirtaama MHQ kerrotaan toistumisaikaa vastaavalla kertoimella. 

Toistumisaikoja vastaavia kertoimia löytyy Taulukosta 2. 

Taulukko 2. Kevätylivalumia (HQ1/x) ja niitä vastaavia kertoimia. (Seuna 1983, 

Ruohtula 1996). 

Toistumisaika (v) 5 10 20 50 100 
 Kerroin 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 
  

Yleisesti ottaen kaavaa (1) voidaan suositella määritettäessä sopivaa mitoitusvirtaamaa. 

Kaava toimii useimmissa tapauksissa luotettavasti, mutta hyvin pieni valuma-alue 

saattaa aiheuttaa alimitoitusta mitoitusvirtaaman suhteen. Näissä tapauksissa voidaan 

käyttää kaavaa (2), jota käyttäessä kaavalla laskettu arvo tulee jakaa kertoimella 1,9. 

Mitoitusvirtaaman määrittämiseen voidaan käyttää myös erilaisia nomogrammeja. 

Näistä yleisimmin käytettyjä ovat Seunan (1983) nomogrammit, Suomen 

Ympäristökeskuksen vesistömallijärjestelmä (Vehviläinen 1994) sekä Maankastelu ja 

kuivatus –oppaan (2007) hydrologiset nomogrammit.  

Myös alueen järvisyys vaikuttaa ylivaluman suuruuteen. Pienten valuma-alueiden 

kohdalla vaikutus voi olla erityisen suuri. Tällaisilla alueilla jo 3 % järvisyys voi 

pienentää ylivalumaa 10 %. Järvisyyden ollessa 50 %, pienenee ylivaluma jo 20 %. 

Toisaalta alle 1 % järvisyydellä ei käytännössä ole merkitystä ylivirtaamien 

arvioinnissa. (Maankastelun ja kuivatuksen suunnittelu 2007, 46–47) 
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Kosteikon varastotilavuus voidaan määrittää yhtälöllä (3), kun tiedossa on 

mitoitusvirtaama (Q) ja nimellisviipymä (tn): 

V = tnQ,                                                                                                    (3) 

missä V = kosteikon varastotilavuus (m3), 

 tn = kosteikon nimellisviipymä (d), 

 Qk = kosteikon mitoitusvirtaama (m3/d). 

 

Kun varastotilavuus on määritetty, voidaan kosteikon syvyyttä arvioimalla määrittää 

myös kosteikolle tarvittava pinta-ala. Pinta-ala (m
2
) saadaan jakamalla varastotilavuus 

(m
3
) syvyydellä (m). 

Viipymä on keskeinen parametri kosteikkoja suunniteltaessa. Viipymä tarkoittaa sitä 

aikaväliä, kun vesi saapuu ja poistuu kosteikosta. Hyvässä kosteikossa on riittävä 

viipymä silloinkin, kun virtaamat ovat suurimmillaan. Tällöin myös pääosa 

kuormittavasta aineksesta on liikkeellä. Viipymän tärkeys on huomioitu myös 

ympäristötuen erikoistuessa ja ei-tuotannollisten investointien tuessa asettamalla tuen 

saannille ehdoksi vähintään 0,5 % suuruinen kosteikon pinta-ala valuma-alueeseen 

nähden. Lisäksi tämän alan tulee olla vähintään 0,3 hehtaarin suuruinen. Toinen 

vaatimus valuma-alueille on vähintään 20 % peltoisuus, tarkoituksena ohjata 

kosteikkorakentaminen siitä eniten hyötyville alueille.  

Viipymä voidaan määrittää jakamalla kosteikon tilavuus kosteikkoon aikayksikössä 

tulevalla vesimäärällä käyttäen kaavaa (3). Silloin puhutaan nimellisviipymästä (tn). 

Nimellisviipymä voi kuitenkin erota kosteikon todellisesta viipymästä, jolla tarkoitetaan 

käytännössä toteutuvaa viipymää. Nimellisviipymää laskettaessa oletuksena on veden 

kulku tasaisella nopeudella kosteikon läpi. Käytännössä kuitenkin vesi virtaa eri 

suuntiin vaihtelevilla nopeuksilla. Näin ollen osa vedestä voi poistua kosteikosta 

nopeastikin päävirtauksien mukana, osan viipyessä pitkiä aikoja kosteikon eri osissa. 

Kosteikon sisällä vaikuttavat erilaiset viipymät muodostavan niin sanotun 

viipymäjakauman. Viipymäjakaumaa käytetään kosteikon hydraulisen tehokkuuden 

määritykseen. 
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Taulukossa 3. on koostettu Suomessa toimivien vesiensuojeluratkaisujen mitoitustietoja. 

Taulukosta huomataan, että kosteikkojen pinta-alojen ja valuma-alueiden suhteen 

mediaaniarvo jää vain 0,31 %, kun sen suositusten mukaan pitäisi olla 1–2 %. 

 

Taulukko 3. Vesiensuojeluratkaisujen suhteellisia aloja, viipymiä ja valumia. 

(Koskiaho & Puustinen 1998, Puustinen ym. 2007, 17) 

*Hanke voi sisältää myös laskeutusaltaan. 

 

Resuspensioriski, ja sen suuruuden arviointi, on olennainen osa vesiensuojelurakenteen 

suunnittelua ja mitoitusta. Riski kertoo, kuinka todennäköisesti rakenteen pohjalle 

kertynyt sedimentti lähtee uudelleen virtauksen mukaan, päätyen näin takaisin 

vesistöön. Sitä voidaan arvioida muun muassa rakenteen pohjaan kohdistuvien 

leikkausjännitysten perusteella.  

Jos leikkausjännityksiä ei ole tiedossa, voidaan arviointiin käyttää seuraavassa esitettyä 

menetelmää (Julien 1994, 100–101). Taustatietoina tarvitaan vähintään kaksi 

virtausnopeutta eri kohdissa vesipatjaa (Kuva 2.). Mahdollisuuksien mukaan ainakin 

toisen mittauspisteistä olisi hyvä sijaita lähellä pohjaa. Muita laskuja koskevia oletuksia 

ovat jatkuva, tasainen ja turbulenttinen virtaus laajassa, suorakaiteen muotoisessa 

kanavassa. 

Rakenne 

 

   

Pinta-

ala/Valuma-

alue (%)     

Viipymä 

(h) 

     

Valuma 

(ls
-1

 km
-2

) 

 

  

 

 

 med ka max med ka max med ka max 

Kosteikko* 0,31 2,84 48,7 6,9 28,2 460 153 149 250 

Laskeutusallas 0,14 0,24 5,75 3,9 5,9 115 150 145 300 
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Kuva 2. Uomasta mitattu nopeusprofiili. (Muokattu: Julien 1994, 100) 

 

Veden virtausnopeuksien ja mittauskorkeuksien perusteella voidaan määrittää 

pohjakerroksen rajalle kohdistuva leikkausnopeus (u*): 

 

   u* = κ(v2-v1) / ln(z2/z1),          (4) 

missä u* = leikkausnopeus (m/s, ft/s), 

 κ = Von Kármán vakio (dimensioton) = 0,40, 

 v1 = veden virtausnopeus kerroksessa 1 (m/s, ft/s), 

 v2 = veden virtausnopeus kerroksessa 2 (m/s, ft/s), 

 z1 = etäisyys pohjasta kerroksessa 1 (m, ft), 

 z2 = etäisyys pohjasta kerroksessa 2 (m, ft). 

 

Seuraavaksi voidaan määrittää arvioitu leikkausjännitys rajapinnalla (τ0): 

   τ0 = ρmu*
2
,           (5) 

missä τ0 = leikkausjännitys rajapinnalla (kg/m3, lb/ft3), 

 ρm = väliaineen tiheys (vesi) (kg/m3, slugs/ft3), 

 u* = leikkausnopeus (m/s, ft/s). 

 

Varsinainen leikkausjännityksestä aiheutuva paine (Pa) saadaan kertomalla rajapinnan 

leikkausjännitys (τ0) sen kohdan vesisyvyydellä, johon leikkausjännitys kohdistuu. 

Saatuja arvoja voidaan verrata seuraavassa esitettyihin arvioihin (Taulukko 4.) 

resuspensioriskin arvioimiseksi. Taulukkoarvojen ylittyessä voidaan varautua 

resuspension esiintymiseen rakenteessa. 
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Taulukko 4. Kriittisiä arvioita kiintoainepartikkelien resuspensioriskin arvioimiseksi. 

(Julien 1994, 118, Marttila & Klöve 2008) 

  Sora   
 

Hiekka 
 

Siltti   Org. aines 

 

Eritt. karkea Keskim. Eritt. hieno Erit. karkea Keskim. Eritt. hieno Karkea Keskim. 

  τc (Pa) 26 5,7 1,26 0,47 0,194 0,11 0,083 0,065 0,060 

 u*c (m/s) 0,16 0,074 0,036 0,0216 0,0139 0,0105 0,0091 0,008   

τc = kriittinen leikkausjännitys. 

u*c = kriittinen leikkausnopeus. 

 

Hydraulinen tehokkuus kosteikossa tarkoittaa nimellisviipymän ja todellisen viipymän 

välistä suhdetta. Todellista viipymää voidaan mitata paikan päällä esimerkiksi 

merkkiainetta käyttämällä. Määritykseen voidaan käyttää myös virtausmalleja. 

Nimellisviipymä puolestaan lasketaan kosteikon varastotilavuuden ja mitoitusvirtaaman 

perusteella kaavalla (3). Hydraulisesti tehokkaassa kosteikossa vesi virtaa tasaisesti, 

eikä kosteikon alueelle synny seisovan veden alueita ja oikovirtauksia. Yleisesti voidaan 

sanoa mitä parempi on kosteikon hydraulinen tehokkuus, sitä tehokkaammin kosteikko 

toimii. Seuraavassa kuvassa (Kuva 3.) on esitetty hydraulisen tehokkuuden tarkasteluun 

laadittu kuvaaja.  

 

Kuva 3. Kosteikon viipymäaikajakauma kuvaa merkkiaineen pitoisuutta 

poistoaukolla kuluneen ajan funktiona. Ajanlasku alkaa merkkiaineen 

syöttämisestä tulouomaan. Termi tp tarkoittaa kulunutta aikaa 

merkkiaineen syöttöhetken ja maksipitoisuuden havaitsemisen välillä. 

Termi tn on nimellisviipymä. ( muokattu Puustinen ym. 2007, 57) 
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Kosteikon muoto on tärkeä tekijä tehokkaan toiminnan kannalta, mutta sopivan 

muodon yleistäminen on vaikeaa. Paras ratkaisu on aina tapauskohtainen. Vaikuttavia 

tekijöitä ovat muun muassa maaston korkeuskäyrät, kosteikon toteutustapa ja 

kuormitusta aiheuttavien alueiden muodot. Yleisesti voidaan sanoa, että kosteikko 

tarvitsee syvemmän osan kiintoaineen ja lietteen laskeutumiselle. Tämä osa tulee tyhjätä 

lietteestä sopivin väliajoin, ettei se pääse mataloitumaan liikaa. Toisaalta yli kahden 

metrin syvyisen kosteikon perustaminen ei ole enää taloudellisesti kannattavaa. Myös 

matalia osia tarvitaan, sillä vesikasvillisuus ei kasva syvässä vedessä. Matalassa vedessä 

oleva kasvillisuus on merkittävässä roolissa ravinteiden sitojana. Erilaiset saarekkeet, 

niemekkeet, harjanteet, kasvillisuusvyöhykkeet ja rantaviivan epätasaisuus 

monipuolistavat kosteikkoja, luovat kasvustolle paremmat elinolot ja näin tehostavat 

puhdistusprosesseja. (Puustinen ym. 2007, 43–54) 

Halutun vedenkorkeuden säätäminen onnistuu lähtöuomaan tehtävällä padotuksella. 

Padotusta toteutettaessa tulee aina huolehtia, ettei sitä seuraava veden nousu vaikuta 

yläpuolisen alueen asutuksiin, maanviljelyyn tai muuhun maankäyttöön. Tasaisilla 

mailla pienikin padotus vaikuttaa pitkälle ylävirtaan, kun taas runsaamman 

pudotuskorkeuden uomissa vaikutus on vähäistä. Tasaisen maan tapauksissa voidaan 

yläpuolisen alueen riittävä kuivatus varmistaa rakentamalla kosteikon lähtöuoman 

patoon poistoputki. (Puustinen ym. 2007, 31–32) 

Uoman ja lähimaaston korkeussuhteiden määrittäminen onnistuu nykyään GPS–

laitteiston avulla. Toisaalta paikoitellen voidaan joutua käyttämään perinteistä vaaitusta. 

Padotuksen aiheuttamaa vedennousua voidaan mallintaa esimerkiksi HECRAS–

ohjelmalla, joka suorittaa 2D-mallinnuksen käyttäen uoman poikki- ja 

pituusleikkaustietoja.  

Laskeutusaltaita käytetään yleensä paikoissa, joissa laajemman kosteikon 

rakentaminen ei ole kannattavaa tai edes mahdollista. Laskeutusallas on kooltaan 

kosteikkoa pienempi rakenne, jonka alan tulisi olla vähintään 0,1–0,2 % valuma-alueen 

pinta-alasta. Laskeutusaltaita mitoittaessa pyritään hidastamaan virtausta hetkellisesti 

niin, että osa kiintoainepartikkeleista laskeutuu altaan pohjalle. Mitoitus tehdään yleensä 
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keskiylivirtaamaa käyttäen, sillä ylivirtaamaolosuhteissa veden kiintoainepitoisuus on 

suurimmillaan. (Puustinen ym. 2007, 41) 

Pintakuormateoria on yleensä laskeutusaltaiden mitoituksen perusteena. Pintakuorma 

saa yksikön metriä tunnissa (m/h). Teoriassa käytetään oletuksena suorakulmaista 

allasta, ja tasaisesti koko altaaseen jakautunutta vakionopeuksista virtausta. Näin ollen 

hiukkasten laskeutumisnopeus saadaan altaan tulovirtaaman ja pinta-alan osamäärästä 

hyödyntämällä Stokesin lakia. Stokesin lain oletuksena ovat pallonmuotoiset, kovat 

sekä sileät hiukkaset, jotka eivät estä toisiaan laskeutumasta. Lisäksi oletetaan 

viskositeetin olevan ainoa laskeutumisliikettä vastustava voima. (Taponen 1995, 6–12) 

Pintakuormateoriaa hyödynnetään käyttämällä yhtälöä (6): 

  Sh = qmit / A,           (6) 

missä Sh = hydraulinen pintakuorma (m/h), 

 qmit = mitoitusvirtaama (m3/h), 

 Al = laskeutusaltaan pinta-ala (m2). 

 

Menetelmän huonona puolena on veden turbulenttisuus, jota teoria ei huomioi. 

Todellisuudessa virtaus laskeutusaltaassa on turbulenttista, ja sillä on hidastava vaikutus 

hiukkasten suoraviivaiseen laskeutumiseen. 

2.8 Pyörrelammet ja niiden mitoitus 

Pyörrelampirakenteiden toimintaperiaate perustuu luonnossa esiintyvien 

akanvirtojen (eddy flow) ja pyörteiden (whirlpool) toiminnan edistämiseen. 

Tarkoituksena on hyödyntää akanvirrasta syntyvää pyörrettä etenkin karkeamman 

kiintoaineen kerääjänä. Hyvin toimiva pyörrelampi voisi pidättää merkittävän osan 

virtauksen siltti- ja hiekkakuormituksesta, sekä jonkin verran myös orgaanisesta 

aineesta. Siten ne voisivat soveltua vesiensuojelurakenteista koostuvan ketjun yläpäähän 

laskeutusaltaiden korvaajiksi, ja niiden jatkeeksi voidaan rakentaa esimerkiksi 

kosteikkoja. 

Pyörrelammen toimintaa voidaan osaltaan verrata sentrifugin toimintaan, jossa eri 

tiheyksissä olevat faasit erotetaan toisistaan keskipakoisvoiman avulla. Tässä 
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tapauksessa faasit ovat nestefaasi eli lampeen virtaava vesi, sekä kiinteä faasi eli 

vedessä oleva kiintoaine. Pyörimisliikkeen johdosta painavimmat ainesosat eli 

kiintoainepartikkelit pyrkivät kerääntymään mahdollisimman etäälle pyörteen 

pyörimisakselista. Pyörrelampien osalta ei voida kuitenkaan saavuttaa sentrifugin 

kaltaista pyörimisnopeutta ja tehokkuutta faasien erottamiseksi. Kiintoainepartikkelien 

sisäisestä kokojakaumasta voidaan sanoa, että karkeammat ja raskaammat partikkelit 

voivat asettua pyörteen reunoille lähemmäs pyörteen keskustaan ilman, että ne 

resuspensoituvat takaisin veteen. Hienojakoisempi aines asettuu kauemmas pyörteestä 

hitaamman virtauksen alueelle. Pyörteen osalta sedimentaatioon vaikuttavat pyörteen 

koko, pyörteen virtausnopeuden radiaalinen gradientti sekä pyörteeseen virtaavan veden 

kiintoainepitoisuus (Ohle ym. 2000, 2).  

Pyörrelampien mitoitus tapahtuu samoin periaattein kuin kosteikkomitoitus yleisesti. 

Kaiken lähtökohtana on valuma-alueen koko, maaston kaltevuussuhteet sekä uoman 

virtaama. Mitoitusvirtaamana suositellaan käytettävän 20 vuoden välein toistuvaa 

huipputulvaa (HQ1/20). Valuma-alueen koko tulee huomioida erityisesti siinä 

tapauksessa, jos hankkeelle haetaan ei-tuotannollisten investointien tukea. Tällöin 

kosteikon pinta-alan tulee olla vähintään 0,5 % koko valuma-alueen alasta, ja 

peltoisuusosuuden tulee olla vähintään 20 % valuma-alueesta. Tukea on kuitenkin 

yleensä mahdollista saada, vaikka yllä olevat ehdot eivät täysin täyttyisikään. 

Pyörrelampien mitoituksessa on erityisesti otettava huomioon luiskien kaltevuuden ja 

maaperän ominaisuudet. Yleisesti voidaan sanoa pyörimisliikkeen olevan sitä 

voimakkaampaa mitä jyrkemmät ja sileämmät luiskat ovat. Tälle aiheuttaa kuitenkin 

tiukat rajansa sortuma- ja eroosiovaara. Ongelmia voidaan välttää rakentamalla luiskat 

maaperän ehdoilla ja kasvittamalla ne sortumisvaaran minimoimiseksi. Lisäksi eniten 

eroosiolle altistuviin kohtiin voidaan rakentaa paalutuksia tai kivetyksiä tilanteen 

mukaan. 

Mitoituksessa tulee pyrkiä siihen, että pyörrelampi toimisi hyvin etenkin suurien 

virtaamien aikaan, jolloin veden kiintoainepitoisuudetkin ovat suurimmillaan. Toisaalta 

tämän johdosta voidaan joutua tilanteeseen, jolloin pyörimisliike hidastuu huomattavasti 

tai lakkaa kokonaan alivirtaamakausien ajaksi. Silloin pyörrelampi toimii enää 
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laskeutusaltaan tavoin. Lampi on muistettava tyhjentää lietteestä ja kiintoaineesta 

riittävän usein, sillä virtaaman noustua lammen pohjalle kertynyt kiintoaine saattaa 

resuspensoitua ja lähteä uudelleen virtauksen mukaan. 

Näiden tekijöiden lisäksi pyörrelammen mitoituksessa kannattaa huomioida lammen 

sisäinen virtausnopeus, johon vaikuttavat virtaaman suuruus, lammen koko sekä 

luiskien kasvillisuus. Tässä työssä pyrittiin selvittämään ideaalinen lammensisäinen 

virtausnopeus, jota voitaisiin hyödyntää mitoituksessa. 

2.9 Suomessa toimivia kosteikkoja ja laskeutusaltaita 

Tässä kappaleessa tarkastellaan kolmen eri kosteikon toimintaa ja tehokkuutta. Nämä 

VESIKOT–projektiin kuuluneet kosteikot ovat nimeltään Hovi, Alastaro sekä Flytträsk. 

Tutkimukset toteutettiin vuosituhannen vaihteessa. Näiden kosteikkojen lisäksi 

kirjallisuudesta etsittiin myös laskeutusaltaille määritettyä tehokkuuksia. 

Hovin kosteikko on hyvin tunnettu toimivuutensa ansiosta. Siellä tutkitaan 

ympäristöhallinnon toimesta metsä- ja maatalousalueilta tulevaa hajakuormitusta. 

Kosteikko sijaitsee Vihtijoen varrella, ja sen pelloista koostuva valuma-alue on 12 

hehtaarin suuruinen. Vuorokauden maksimivalunnan keskiarvoksi on laskettu 463 

l/s*km
2
. Itse kosteikon osuus valuma-alueen pinta-alasta on noin 5 %. Seuna ja Kauppi 

(1981) ovat määrittäneet valuma-alueen maaperän koostumukseksi 55 % savea, 43 % 

silttiä ja 2 % hiekkaa. Pääasiallinen maalaji on hiesusavi. Valuma-alueen peltoisuudesta 

ja niiden muokkauksesta johtuen Hovin kosteikkoon tulevan veden kiintoainepitoisuus 

on korkea. Kosteikko pidättää kuitenkin kiintoainetta hyvin tehokkaasti, saavuttaen 

lähes 70 % reduktion. Reduktio on korkeimmillaan keväällä, kun lumi alkaa sulaa. 

Myös fosforin osalta päästiin samoihin lukuihin kuin kiintoaineen kanssa, ja 

kokonaistyppeäkin poistui yli 40 %. (Puustinen ym. 2001, 27–45) 

Alastaron kosteikko on rakennettu vuonna 1996. Kosteikko toteutettiin ympäristötuen 

erityistuella. Kosteikon 90 ha:n valuma-alueesta 90 % koostuu pelloista, joiden maalaji 

on aitosavi. Sen kokonaispinta-ala on 0,48 ha, joka sisältää laskeutusaltaan tavoin 

toimivan avovesipintaisen allasosan, sekä matalamman kosteikko-osan. Kokonaispinta-
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ala on 0,53 % valuma-alueesta. Alastaron kosteikolla on laskettu 22 % 

kiintoainereduktio. Määrissä kuitenkin on havaittu selviä eroja kuukausittain ja 

vuosittain. Ajoittain ongelmana on resuspensio, jonka takia kosteikkoon tulevan 

kiintoaineen määrä voi olla sieltä poistuvaa alhaisempi. Fosforin poistumaksi 

määritettiin 8 %, mutta kokonaistypen osalta havaittiin negatiivinen reduktio, eli typpeä 

vapautui kosteikosta vesistöön. (Puustinen ym. 2001, 27–45) 

Flytträskin kosteikko on rakennettu vanhalle järvenpohjalle 1988. Valuma-alue on 20 

km
2
, joka sisältää 35 % peltoja. Itse kosteikko on 60 ha:n suuruinen, mikä on 3 % 

valuma-alueen pinta-alasta. Kohteelle ei ole tehty tarkempaa maalajimääritystä, mutta 

laskelmissa on oletettu tyypillisen eteläsuomalaisen pellon koostumus. Oletuksen 

mukaan maalajijakauma koostui 64 % savimaista, 12 % hiesumaista sekä 14 % 

hietamaista. Kiintoainereduktion suuruudeksi Flytträskin kosteikolla on määritetty 12 

%. Myös siellä on esiintynyt ajoittain ongelmia resuspension kanssa, jolloin 

kiintoaineen nettopidättymä on jäänyt miinukselle. Fosforin osalta yllettiin 14 % 

reduktioon, ja kokonaistyppeä poistui muutaman prosentin verran. (Puustinen ym. 2001, 

27–45) 

Pohjois-Savon ja Länsi-Suomen ympäristökeskusten alueella tehdyissä tutkimuksissa 

(Häikiö & Laitinen 1996, 36) tarkasteltiin laskeutusaltaiden toimivuutta. Tutkittavia 

kohteita oli kaksi: Tuijanpuro Pohjois-Savossa, sekä Luomannevanoja Länsi-Suomessa. 

Tuijanpuron valuma-alue oli pinta-alaltaan 2,1 km
2
, ja se koostui pääosin metsä- ja 

maatalousalueista. Alueella toimi myös muutama karjatila. Allas rakennettiin 0,2 m
3
/s 

virtaamalle, ja sen pinta-ala oli noin 600 m
2
. Kiintoainepoistumat vaihtelivat virtaaman 

mukaan. Parhaaseen 21 % poistumaan päästiin pienillä (< 0,085 m
3
/s) virtaamilla. 

Virtaaman noustessa tasolle 0,085–0,23 m
3
/s, reduktioprosentiksi saatiin 12 %. Tätä 

suuremmilla virtaamilla kosteikosta lähti enemmän kiintoainetta, kuin sinne pidättyi. 

Laskeutuneiden kiintoainepartikkelien partikkelikoko oli kauttaaltaan yli 1 µm 

suuruinen. Kokonaistypen osalta Tuijanpurolla jäätiin 3 % reduktioon, joka osaltaan 

selittynee altaan kaivutöistä aiheutuneesta kuormituksesta. Fosforipoistumaksi laskettiin 

6 %. (Häikiö 1998, 26) 



36 

 

Luomannevanojalta oli saatavilla heikosti mittaustuloksia. Kiintoaineen osalta jäätiin 

kuitenkin pienempiin pidättymiin, kuin Tuijanpurolla. Kokonaistypen osalta kaivut 

aiheuttivat negatiivisen reduktion. Fosforin osalta positiivisia tuloksia saatiin 

normaaleilla ja pienillä virtaamilla. Suurilla virtaamilla fosforia vapautui enemmän kuin 

pidättyi. (Häikiö & Laitinen 1996)  

Keskimäärin laskeutusaltailla voidaan roudattomalla kaudella kuitenkin päästä 30–40 % 

kiintoainepoistumiin, kunhan laskeutusaltaan tilavuus ja viipymä ovat riittävän suuria. 

Mitoitusohjeissa mainitaan, että virtausnopeus laskeutusaltaassa saisi olla enimmillään 

0,01 m/s. (Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje 2013, 41) 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT 

3.1 Tutkimuskohteet 

3.1.1 Limingan Nipsinginoja 

Nipsinginoja virtaa Limingan kunnassa. Kohteen valuma-alueella on alueelle 

tyypillisesti runsaasti maataloutta. Valuma-alueen pinta-alan suuruus on noin 16 km
2
. 

Oja laskee vetensä Temmesjokeen, joka puolestaan laskee Liminganlahteen ja 

Itämereen.  

Nykyisellään kohteen tuntumassa on jonkin verran asutusta, mutta ojan eteläpuolelle on 

kaavoitettu runsaasti uusia asuntoja. Uusien asuntojen rakentamisen myötä valuma-

alueen peltopinta-ala tulee vähenemään. Toisaalta kuormituksen laatu tulee 

muuttumaan, kun maatalouden valumavesiä vaihtuu asutuksen hulevesiin.  

Tutkimusalueen maaperä koostuu pintakerroksien osalta pääasiassa siltistä. Pinnassa on 

myös jonkin verran hienoa hietaa. Puoltatoista metriä syvemmälle kaivettaessa on 

riskinä törmätä happamiin sulfaattimaihin, jotka aiheuttavat ongelmia veden kanssa 

kosketuksiin päästessään. Alueella on tavattu myös niin sanottua kuohusavea, joka on 

hyvin eroosioherkkää eikä kestä rakentamista. Kasvillisuuden voidaan sanoa olevan 

runsasta ja rehevää. Nipsinginojalla kasvaa muun muassa koivuja, pajuja ja erilaisia 

heinäkasveja. Myös vesikasvillisuutta on runsaasti. 

Limingan alue ja siten myös Nipsinginoja sijaitsee kohtalaisen vähäsateisella alueella. 

Ilmatieteen laitoksen mukaan alueen pitkäaikainen vuotuinen keskisadanta on 500–550 

mm. Vuonna 2012 alueella kuitenkin päästiin 600–675 mm vuosisadantaan. Vaikka 

pitkän ajan keskiarvoja voidaan pitää arvioinnin kannalta luotettavina, tulee huomioida 

lähivuosina havaittu trendi vuosittaisten sadantojen kasvusta keskiarvoihin nähden.    

Nipsinginojalle rakennetaan vuoden 2014 aikana kaksi pyörrelampea ja mahdollisesti 

muitakin vesiensuojelurakenteita, kuten kosteikkoja. Virtaussuunnassa alempana 

sijaitsevaa pyörrelampea kutsutaan nimellä Pyörrelampi 1 ja ylempänä sijaitsevaa 

nimellä Pyörrelampi 2. Pyörrelampien asemakuvapiirrokset ovat nähtävissä työn 
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lopussa (Liite). Nipsinginojan pyörrelampia mitoitettaessa käytettiin keskiylivirtaamaa 

(MHQ) 0,9 m
3
/s ja kahdenkymmenen vuoden välein toistuvaa ylivirtaamaa (HQ1/20) 2,6 

m
3
/s. Virtaamat määritettiin konsulttitoimiston toimesta käyttäen muun muassa Kaiteran 

ja Seunan nomogrammeja, sekä pienten valuma-alueiden vertailuvesistödatan 

perusteella. 

Pyörrelammet tulevat sijaitsemaan noin sadan metrin päässä toisistaan. Lampien välisen 

uomaosuuden pohja tullaan tasaamaan virtauksen kiihdyttämiseksi. Pyörrelammet ovat 

alttiina eroosiolle ja sortumille etenkin tulva-aikana. Tätä pyritään ehkäisemällä 

eroosiosuojauksen avulla. Suojaus toteutetaan käyttämällä kiviverhousta, johon 

käytettävä kiviaines voidaan valita louheen ja luonnonkiven väliltä. Louhetta 

käytettäessä tulee sen olla sekalouhosta ja luonnonkivimateriaalin lajittumatonta. 

Verhouksen paksuuden on oltava vähintään 0,4 metriä. Kivien kokona käytetään d65 > 

300 mm. Kivetys vaatii huolellisen tiivistämisen, jossa välit täytetään soralla tai 

murskeella. Toimenpiteessä käytetään apuna vesihuuhtelua. Kivetyt kohdat ovat 

merkitty myös pyörrelampien asemakuvapiirrokseen (Liite). 

3.1.2 Pyörrelampi 1 

Pyörrelampi 1:n on tarkoitus olla muodoltaan soikeapohjainen ja säännöllisen 

muotoinen allas. Pohja yltää syvimmillään N60+ 5,5 m syvyyteen. Altaan reunaluiskat 

kaivetaan 1:3 kaltevuussuhteella pohjasyvyydestä N60+ 7,5 m syvyyteen, jonka jälkeen 

luiskien kaltevuus loivenee suhteeseen 1:6 jatkuen aina maanpintaan asti. Ylempi luiska 

kasvitetaan eroosion ja sortumien ehkäisemiseksi. 

 Lammen ja ojauoman välille rakennetaan virranohjain, joka ohjaa ojan vedet lampeen 

aiheuttaen samalla pyörreliikkeen vedelle. Virranohjain rakennetaan paaluista 

ponttiseinärakenteena, jonka yläpuolelle jäävä luiska kivetään. Myös virranohjaimen 

ojauomassa olevan osan alapuoli kivetään. Näin virranohjain toimii ikään kuin 

ylisyöksykynnyksenä, jonka yli puhdistunut vesi jatkaa takaisin ojauomaan osan 

kiintoaineesta jäädessä pyörteeseen lammen pohjalle. Ylisyöksykynnyksen ja ojauoman 

välinen osuus jätetään niin matalaksi, että vesi virtaa sen poikki mahdollisimman 

laajalta alueelta. Virranohjain lähtee lammen kohdalla olevan ojauoman vastarannalta, 

päätyen loivasti kaareutuvana lähelle lammen keskiosaa. Se myös suojaa lammen 
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länsiseinämää eroosiolta. Ennen lampea virtaavaan ojauoman lammenpuoleinen ranta 

tuetaan verhoilemalla sortumisvaaran minimoimiseksi. Sortumisvaara on suurimmillaan 

tulva-aikaan. Yhdessä verhoiltu ranta ja virranohjain kuristavat virtausuomaa sillä 

seurauksella, että veden virtausnopeus kiihtyy ja sen pyörimisliike lammessa tehostuu. 

3.1.3 Pyörrelampi 2 

Pyörrelampi 2 perustuu luonnossa esiintyvään akanvirtailmiöön. Ennen pyörrelampea 

uomaan tehdään kuristus, joka aiheuttaa pyörrelammen vastarannalle kiitovirtauksen. 

Kuristus toteutetaan kiveämällä tai asettamalla paikalle suuri lohkare. Lammen pohjan 

syvyys tulee olemaan hieman ojauoman pohjaa matalammalla, tasossa N60+ 6,0 m. 

Tämä ratkaisu muodostaa pyörrelampeen hitaamman virtauksen alueen, jonne 

kuristumasta aiheutuva kiitovirtaus suuntautuu. Pyörimisliikkeen syntymisen 

tehostamiseksi pyörrelammen länsiseinämästä pyritään tekemään mahdollisimman 

jyrkkä ja kaareva. Jyrkkä seinämä toteutetaan esimerkiksi ponttiseinällä. Muilta kohdin 

luiskan kaltevuussuhde pohjalta N60+ 7,0 m asti on 1:3. Tästä tasosta ylös maanpintaa 

kohden luiskan kaltevuus on 1:6. Ylempi luiska kasvitetaan eroosion ja sortumien 

ehkäisemiseksi. 

3.1.4 Esimerkkikohteena Okkosen Kursuojan pyörrelampi 

Okkosen Kursuoja sijaitsee Okkosen asuinalueen tuntumassa Limingan kunnassa. 

Kursuojaan on rakennettu pyörrelampi muutama vuosi sitten. Hanke on osa 

Liminganjärven ja Liminganjoen kunnostushanketta. Alueelle on rakennettu 

pyörrelammen lisäksi useita kosteikkoja ja laskeutusaltaita, tavoitteena yhdistetty 

maatalouden ja metsätalouden vesiensuojelu, sekä hulevesien puhdistus. Kursuojan 

pyörrelampi on tiettävästi ensimmäinen vesiensuojelukäyttöön tarkoituksella rakennettu 

pyörrelampi Suomessa, ja toimiikin eräänlaisena pilottikohteena. Tarkoituksena oli 

tarkastella lammen toimintaa, pyörimisliikkeen syntymistä ja sedimentin kerääntymistä. 

Saatua tietoa pyritään hyödyntämään pyörrelampien suunnittelussa ja mitoituksessa. 

Alueella ei suoriteta jatkuvatoimista vedenlaadun mittausta. 
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Kuva 4. Okkosen Kursuojan pyörrelampi heinäkuussa 2013. Vesi virtaa lampeen 

kuvan oikeasta yläreunasta, ja poistuu vasemmasta yläreunasta. 

 

Okkosen Kursuojan pyörrelammen kasvillisuus koostuu pääasiassa erilaisista 

heinäkasveista. Lammessa kasvaa myös jonkin verran vesikasveja. Vesikasvien määrä 

tulee todennäköisesti kasvamaan vuosien saatossa, ellei lampea tyhjennetä kertyneestä 

lietteestä. Ylempänä penkereillä kasvaa myös pajua ja horsmaa. Penkereissä ei ollut 

kesällä 2013 tapahtunut mainittavia sortumia.  

Kursuojan pyörrelammelta otettiin kenttäkäynnin yhteydessä kesällä 2013 kolme 

sedimenttinäytettä. Näytteistä kaksi otettiin itse lammesta ja yksi lammen tulouomasta. 

Sedimenttinäytteet analysoitiin sedimentin laadun arvioimiseksi. Pesuseulonnan 

perusteella lammen pohjalla oleva kiintoaine koostuu pääasiassa hiekkaisesta siltistä. 

Tulosten perusteella pystyttiin tekemään suuntaa-antavia arvioita sedimentoitumisesta 

pyörrelammissa. Seuraavassa kuvassa (kuva 5.) on esitetty Okkosen Kursuojan 

pyörrelammen näytteenottokohdat ja kenttämittauksissa mitatut dimensiot. 
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Kuva 5. Okkosen Kursuojan pyörrelampi hahmoteltuna suurpiirteisten 

kenttämittausten perusteella. 

 

3.2 Maastotutkimus 

Nipsinginojalta otettiin sedimentti- ja maaperänäytteitä raekokoanalyysia varten. 

Näytteenoton tarkoitus oli antaa yleistietoa kohteen sedimentin ja maaperän laadusta. 

Luiskasta otetuista maaperänäytteistä saatiin tietoa myös uoman eroosioalttiudesta. 

Toimenpiteet suoritettiin yksinkertaisesti kauhaisemalla näyte muovipussiin 

kukkalapiota apuna käyttäen. Sedimenttinäytteenotossa oli tarkoitus ottaa jokaisesta 

uoman poikkileikkauksesta kolme näytettä siten, että molempien rantojen tuntumasta 

otettiin yhdet näytteet sekä keskeltä uomaa yksi näyte. Kaikki kolme osanäytettä 

yhdistettiin yhdeksi näytteeksi. Näytteenottopaikat sijaitsevat pitkin tutkimusaluetta 

siten, että ylin paikka sijaitsee tulevien pyörrelampien yläpuolella. Muut kaksi paikkaa 

valittiin tulevien pyörrelampien alapuolelta, toinen tutkimusalueen keskivaiheilta ja 

toinen alaosasta juuri ennen uoman yhtymistä Temmesjokeen. Näytteenotto suoritettiin 

kesäkuun aikana vuonna 2013.  
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Kuva 6. Yleiskuva uoman poikkileikkauksesta, jossa mustat nuolet osoittavat 

sedimenttinäytteiden näytteenottopaikkoja. 

 

Maaperänäytteet koostuvat sedimenttinäytteiden tapaan kolmesta eri osanäytteestä, 

jotka yhdistettiin yhdeksi näytteeksi. Näytteenottopaikkoja on kolme, ja ne sijaitsevat 

vastaavien sedimenttinäytepaikkojen kohdilla. Näytteet otettiin mahdollisuuksien 

mukaan pitkin rantapenkkaa siten, että ylin näytteenottopaikka oli rantapenkan päällä ja 

kaksi muuta rantapenkereellä vedenpinnan yläpuolella. Aluskasvillisuutta ja 

maakerroksen pintaa kaivettiin pois muutaman sentin paksuudelta ennen näytteen 

ottamista. Tämän tarkoitus oli välttää kasvien juurien ja lajittuneiden maa-ainesten 

joutumista näytteeseen. Näytettä otettiin noin 10–15cm syvyyteen asti. 

 

Kuva 7. Nuolet osoittavat uomasta kolme näytteenottokohtaa, joista maaperänäyte 

koostuu. 
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Näytteille tehtiin laboratorio-olosuhteissa pesuseulonta, jonka tuloksena sekä 

sedimentin että maaperän havaittiin koostuvan hiekkaisesta siltistä. Tätä tietoa 

hyödynnettiin myöhemmin mallinnuksissa. 

3.3 Mallinnus 

COMSOL–mallinnuksen ideana on tutkia veden virtausta sekä partikkelien liikkumista 

kosteikossa. Partikkelien tarkkailu vaatii ohjelmalta Particle tracking –toiminnon. 

Mallinnusta voidaan hyödyntää monin tavoin. Mallinnettavan kosteikon piirustukset 

voidaan siirtää COMSOL–ohjelmistoon esimerkiksi AutoCAD–versiona. Tällaisessa 

tapauksessa kosteikon muodot ja dimensiot ovat piirustuksen mukaiset ja pysyvät 

vakiona. Kosteikon käyttäytymistä voidaan näin tutkia veden virtaamia, 

virtausnopeuksia tai kiintoainekonsentraatioita vaihtelemalla. Virtaamia vaihtelemalla 

voidaan muun muassa arvioida kosteikon viipymää. Particle tracing –toiminto 

puolestaan havainnollistaa, mihin osaan kosteikkoa kiintoainepartikkelit päätyvät tietyn 

ajan kuluessa. Näin saadaan viitteitä myös kosteikon kiintoaineksenpidätyskyvystä eri 

virtaamilla. 

Mikäli suunnitteilla olevasta kosteikosta ei ole vielä olemassa tarkkoja piirustuksia, 

voidaan olosuhteisiin parhaiten sopiva kosteikko mallintaa kokeilemalla erilaisia 

mitoitusratkaisuja. Tällöin kosteikosta piirretään yksinkertaistettu malli suoraan 

COMSOL–ohjelmistolla, minkä jälkeen onnistuu niin kosteikon dimensioiden kuin 

virtaamienkin vaihtelu. Erilaisia dimensioita kokeilemalla voidaan optimoida paras 

ratkaisu kulloiseenkin tilanteeseen. 

3.3.1 Mallinnuksen tavoitteet 

Mallinnuksen tavoitteena oli luoda mahdollisimman realistiset virtausprofiilit 

kummallekin pyörrelammelle. Lisäksi Pyörrelampi 1:tä tarkasteltiin sekä 

virranohjaimen kanssa että sitä ilman, jotta saataisiin arvioitua sen merkitystä 

pyörrelammen toimintaan. Virtausprofiilien mallintamiseen suoritettiin käyttämällä 

erisuuruisia virtaamia, jotka olivat keskialivirtaama, keskivirtaama, keskiylivirtaama 

sekä 20 vuoden välein toistuva ylivirtaama. Lisäksi jokaiselle mallinnusvirtaamalle 
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selvitettiin sen tarvitsema veden varastotilavuus, jota voitaisiin käyttää lähtökohtana 

mitoitukselle. 

Virtaamien vaikutusta tuloksiin tarkastelemalla pyrittiin saamaan viitteitä rakenteiden 

toimivuudesta erilaisissa tilanteissa. Lisäksi virtausprofiileista yritettiin havainnoida 

mahdollisesti eroosiolle alttiina olevia alueita. Resuspensioriskin suuruutta eri 

virtaamilla pyrittiin arvioimaan leikkausjännityksen perusteella. 

Toinen mallinnuksen päätavoitteista oli hyödyntää Particle tracing –toimintoa 

havainnoimaan partikkelien liikettä uomassa ja pyörrelammissa. Tarkastelu suoritettiin 

eri virtaamilla sekä partikkelien kokoa ja ominaisuuksia vaihdellen. Havaintojen 

perusteella laskettiin pyörrelammille partikkeleiden pidätystehokkuus erilaisilla 

virtaamilla. Samalla pyrittiin määrittämään partikkelien pidättymisen kannalta 

ideaalinen virtausnopeus lammessa olevalle pyörteelle, joka voi toimia tulevaisuudessa 

yhtenä pyörrelampien mitoitusparametreista. 

3.3.2 Mallinnuksen taustatiedot Nipsinginojalla 

Nipsinginojalta saatavan mittaustiedon niukkuuden vuoksi luotettavia 

purkautumiskäyriä kohteista ei ollut saatavilla. Niinpä kohteiden virtaamia arvioitiin 

mm. Kaiteran ja Seunan monogrammien, sekä pienten valuma-alueiden 

vertailuvesistödatan perusteella (Taulukko 5.). Arviot tehtiin alun perin Pyörrelampi 

1:lle, mutta paremman tiedon puuttuessa niitä käytettiin myös Pyörrelampi 2:n 

tapauksessa. 

Taulukko 5. Pyörrelampien mitoitusvirtaamat ja niitä vastaavat tiedossa olevat 

vedenkorkeudet. 

  MNQ MQ MHQ HQ1/20 

Virtaama (m3/s) 0,003 0,09 0,83…0,9 2,6 

Vedenkorkeus (m)     0,93   

 

Taulukon 5. arvoja käytettiin mallinnettaessa virtausnopeusprofiilit molemmille 

pyörrelammille. Pyörrelampi 1:n mallinnukseen vaikuttivat virranohjaimen asettamat 

rajoitteet. Onnistunut mallinnus vaati vähintään 0,33 m
3
/s virtaaman, jotta veden pinta 
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olisi virranohjainta korkeammalla. Tästä syystä Pyörrelampi 1:tä mallinnettaessa 0,003 

ja 0,09 m
3
/s virtaamien sijasta käytettiin 0,33 m

3
/s mallinnusvirtaamaa, jonka vallitessa 

veden pinta nousi niukasti virranohjainta korkeammalle. Pyörrelampi 2:n mallinnus 

onnistui suunniteltuja mitoitusvirtaamia käyttämällä (Taulukko 5.). 

Maaperä- ja sedimenttinäytteenotossa selvisi, että näytteet ovat laadultaan hiekkaista 

silttiä. Tämän perusteella valittiin mallinnuksessa käytettävät partikkelit. Tarkasteluun 

otettiin mukaan myös orgaaninen aines, jonka kulkeutuminen vesistössä on runsasta 

(Taulukko 6.). 

Taulukko 6. Mallinnuksessa käytetyt partikkelit ja niiden ominaisuudet. 

  Partikkelikoko (µm) Tiheys (kg/m
3
) 

Hieno hiekka 60 2100 

Siltti 13 2000 

Orgaaninen aines 60 1050 

 

3.3.3 Pyörrelampi 1 

Nipsinginojaan mallinnettiin kaksi toisistaan poikkeavaa pyörrelampea, joista 

pyörrelampi 1 mallinnettiin konsulttitoimiston piirustusten pohjalta. Piirustukset saatiin 

AutoCAD 3D–muodossa, ja niitä oli yksinkertaistettava reilusti ennen COMSOL–

ohjelmistoon liittämistä. Hyvin yksityiskohtaiset piirrokset ovat liian raskaita 

laskettavia. Yksinkertaistaminen tapahtui muun muassa maaston korkeuskäyriä 

oikomalla sekä varsinaisen pyörrelammen muotoja suurpiirteisemmiksi muotoilemalla. 

Piirrokset sisälsivät pituusleikkauksen ja kolme poikkileikkausta jokiuomasta, sekä 

korkeuskäyrät pyörrelammen ympäristöstä. Pyörrelammesta oli piirretty muodon ja 

koon lisäksi kaltevuudet ja luiskien suuruudet.  

Taustatietoina mallinnusta varten saatiin keskiylivirtaama (MHQ) 0,9 m
3
/s ja sitä 

vastaava vedenkorkeus uomassa 0,93 m. Kahdenkymmenen vuoden välein toistuvan 

ylivirtaaman (HQ1/20) arvoksi saatiin 2,6 m
3
/s, mutta vedenkorkeustiedot puuttuivat. 

Tiedot ovat kuitenkin oleellisia mallin toimivuuden kannalta. Näin ollen vedenkorkeus 

perustuu arvioon, joka on määritetty seuraavalla Manningin formulaan perustuvalla 

menetelmällä. 
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Kuva 8. Pyörrelampi 1:n tulouoman (inlet) yksinkertaistettu poikkileikkaus. 

 

Mallinnettavan jokiuoman poikkileikkaus on muodoltaan puolisuunnikas, mitä on 

käytetty oletuksena myös laskuissa (Kuva 8.). Näin ollen piirroksesta pystyttiin 

laskemaan lampeen tulevan uoman (inlet) poikkipinta-alaksi (A) 2,36 m
2
, kun 

vedenkorkeus (h1) on 0,93 m. Kyseiselle vedenkorkeudelle voidaan samasta kuvasta 

määrittää märkäpiiri (P), joka tarkoittaa veden kanssa kosketuksissa olevan osuuden 

yhteispituutta: 

P = 1,05 m + 1,05 m + 2,05 m = 4,15 m. 

Näin saatiin laskettua myös poikkipinta-alan ja märkäpiirin suhde, eli hydraulinen 

gradientti (R): 

R = A / P = 2,36 m
2
 / 4,15 m = 0,569 m. 

Virtaaman (MHQ) ollessa tiedossa voidaan veden keskimääräinen virtausnopeus 

poikkileikkauksessa laskea: 

va = Q / A = 0,9 m
3
/s / 2,36 m

2
 = 0,38 m/s. 
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Seuraavaksi otetaan avuksi Manningin formula, jota käytetään arvioitaessa 

painovoimasta aiheutuvaa vapaan uoman virtausta: 

Q = Av = A(kn / n) R
2/3

S
1/2

,                                                                       (7)                                                                     

missä  Q = virtaama (m3/s), 

 Au = uoman poikkipinta-ala (m2), 

 va = veden keskimääräinen virtausnopeus poikkileikkauksessa (m/s), 

 kn = 1,0 (SI-järjestelmän yksiköille), 

 n = Manningin karheuskerroin, 

 R = hydraulinen gradientti (m), 

 S = uoman pohjan luiskan suuruus (m/m). 

 

Yhtälöä muokkaamalla voidaan laskea luiskan ja karheuskertoimen välinen suhde, joka 

pysyy vakiona vaikka virtaama ja vedenkorkeus muuttuisivat: 

S
1/2

 / n = va / R
2/3

kn = 0,38 m/s / (0,569 m)
2/3

 = (0,38 m/s / 0,687 m
2/3

)0,553 m
1/3

/s, 

jonka perusteella saatu suhdeluku sijoitetaan alkuperäiseen yhtälöön (7), jolloin 

saadaan: 

Q = AR
2/3

0,553 m
1/3

/s = A(A / P)
2/3

0,553 m
1/3

/s = (A
5/3

 / P
2/3

)
 
0,553 m

1/3
/s. 

Saatua yhtälöä hyväksikäytettiin kokeilumenetelmällä, jossa vaihdeltiin 

vedenkorkeuden arvoja. Vedenkorkeuden muuttuessa myös virtauksen poikkipinta-ala 

(A) ja märkäpiiri (P) muuttuvat. Kokeilun kautta huomataan, että haluttua virtaamaa 

(HQ1/20 = 2,6 m
3
/s) vastaava vedenkorkeus on h2 = 1,75 m. Nyt suurimman 

mallinnettavan vedenkorkeuden ollessa tiedossa voidaan mallista poistaa 

”ylimääräinen” tyhjä tila, joka ei täyty vedellä. Näin ollen malli kevenee ja laskettavuus 

paranee. 

Samalla periaatteella lasketaan vastaavat vedenkorkeudet halutuille 

mallinnusvirtaamille. Kun huomioidaan Pyörrelampi 1:n vaatima 

vähimmäisvedenkorkeus (kts. 3.3.2), suoritetaan mallinnus seuraavilla tiedoilla. 
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Taulukko 7. Pyörrelampi 1:n mallinnusvirtaamat 

Virtaama (m
3
/s) Veden pinnankorkeus (m) Veden virtausnopeus (m/s)* 

0,33 0,5 0,28 

0,9 (MHQ) 0,93 0,39 

2,6 (HQ) 1,75 0,5 
* Veden virtausnopeus mallin sisääntulossa (inlet). 

 

Mallinnuksen minimivirtaama 0,325 m
3
/s on todellisuudessa n. 3,6-kertainen todelliseen 

keskivirtaamaan (MQ) 0,09 m
3
/s nähden, sekä yli 100-kertainen todelliseen 

keskialivirtaamaan (MNQ) 0,003 m
3
/s verrattuna. 

 

Kuva 9. COMSOL–malli Pyörrelampi 1:stä ylhäältä päin kuvattuna. 

 

Kuva 10. Pyörrelampi 1:n virranohjain. 
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Jokaiselle mallinnusvirtaamalle määritettiin vielä erikseen pyörrelammen vesipinta-ala 

ja tilavuus (Taulukko 8.). Määritys tehtiin AutoCAD–ohjelman mittatyökalujen avulla. 

Tilavuuden arvioinnissa oletettiin pyörrelammen muistuttavan muodoltaan 

ympyräkartiota. 

Taulukko 8. Mallinnusvirtaamia vastaavat veden syvyydet, pinta-alat ja tilavuudet 

Pyörrelampi 1:ssä. 

Virtaama (m
3
/s) Pinta-ala (m

2
) Syvyys (m) Tilavuus (m

3
) 

0,5 69 1,51 35 

0,9 102 1,93 63 

2,6 192 2,75 175 

 

Taulukon 8 arvojen perusteella laadittiin kuvaaja, joka kuvaa virtaaman ja 

pyörrelammen vesitilavuuden välistä suhdetta (Kuva 11.). Suppealla otannalla suhde 

näyttää lineaariselta. On kuitenkin huomioitava, että tulos on alustava ja vaatii vielä 

kattavamman otannan todellisen suhteen määrittämiseen. Kuvaajaa voidaan kuitenkin 

hyödyntää arvioitaessa pyörrelampien tilavuutta pienehköille virtaamille. 

 

  

Kuva 11. Pyörrelampi 1:n  vesitilavuus suhteutettuna virtaamaan. 
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3.3.4 Pyörrelampi 2 

Pyörrelampi 2:lle laskettiin vedenkorkeudet käyttäen samaa menetelmää kuin 

Pyörrelampi 1:lle (kts. 3.3.3). Uoman poikkileikkauskuvasta laskettiin käyttäen 

tulouoman pinta-alana 1,67 m
2
, kun vedenkorkeus (h1) on 0,93 m. Kyseinen 

vedenkorkeus on määritetty Pyörrelampi 1:n laskentaa varten, mutta paremman datan 

puuttuessa sitä käytetään myös Pyörrelampi 2:n tapauksessa. 

 Lasketaan märkäpiiri: 

P = 1,0399 m + 1,1553 m + 1,2235 m = 3,42 m. 

Seuraavaksi lasketaan hydraulinen gradientti (R): 

R = A / P = 1,67 m
2
 / 3,42 m = 0,49 m. 

Virtaaman (MHQ) ollessa tiedossa saatiin veden keskimääräinen virtausnopeus 

poikkileikkauksesta: 

va = Q / A = 0,9 m
3
/s / 1,67 m

2
 = 0,54 m/s. 

Käytetään jälleen Manningin yhtälöä ratkaisemaan luiskan ja karheuskertoimen välinen 

suhde, joka pysyy vakiona myös virtaaman ja vedenkorkeuden muuttuessa: 

S
1/2

 / n = va / R
2/3

kn = 0,54 m/s / (0,49 m)
2/3

 = (0,54 m/s / 0,62 m
2/3

)0,87 m
1/3

/s. 

Saatu suhdeluku sijoitetaan yhtälöön (7), jolloin saadaan: 

Q = AR
2/3

0,87 m
1/3

/s = A(A / P)
2/3

0,87 m
1/3

/s = (A
5/3

 / P
2/3

)
 
0,87 m

1/3
/s. 

Saatua yhtälöä hyväksikäytettiin kokeilumenetelmällä, jossa vaihdettiin 

vedenkorkeuden arvoja. Vedenkorkeuden muuttuessa myös virtauksen poikkipinta-ala 

(A) ja märkäpiiri (P) muuttuvat. Kokeilun kautta huomataan, että haluttua virtaamaa 

(HQ1/20 = 2,6 m
3
/s) vastaava vedenkorkeus on h2 = 1,38 m. 
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Nyt suurimman mallinnettavan vedenkorkeuden ollessa tiedossa voidaan mallista 

poistaa ”ylimääräinen” tyhjä tila, joka ei täyty vedellä. Näin ollen malli kevenee ja 

laskettavuus paranee. Pyörrelampi 2:n mallinnuksessa ei virranohjaimen toteutustavasta 

johtuen ole vedenkorkeuden asettamia rajoitteita.  

Taulukko 9. Pyörrelampi 2:n mallinnusvirtaamat 

Virtaama (m
3
/s) Veden pinnankorkeus (m) Veden virtausnopeus (m/s)* 

0,003 (MNQ) 0,03 0,7 

0,09 (MQ) 0,23 0,54 

0,9 (MHQ) 0,93 0,275 

2,6 (HQ) 1,65 0,08 

* Veden virtausnopeus mallin sisääntulossa (inlet). 

 

Kuva 12. COMSOL–malli Pyörrelampi 2:sta ylhäältä päin kuvattuna. 

 

 

Kuva 13. Pyörrelampi 2:n ponttiseinärakenne. 
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Myös Pyörrelampi 2:lle määritettiin erikseen kutakin mallinnusvirtaamaa vastaava 

vesipinta-ala ja tilavuus (Taulukko 10.). Määritys tehtiin jälleen AutoCAD–ohjelman 

mittaustyökaluilla, sekä olettamalla pyörrelammen olevan ympyräkartion muotoinen. 

Taulukko 10. Mallinnusvirtaamia vastaavat veden syvyydet, pinta-alat ja tilavuudet 

Pyörrelampi 2:ssa. 

Virtaama (m
3
/s) Pinta-ala (m

2
) Syvyys (m) Tilavuus (m

3
) 

0,003 52 0,63 11 

0,09 61 0,83 17 

0,9 115 1,53 60 

2,6 206 2,25 155 

 

Taulukon 10 arvojen perusteella laadittiin kuvaaja, joka kuvaa virtaaman ja 

pyörrelammen vesitilavuuden välistä suhdetta (Kuva 14.). Myös Pyörrelampi 2:ssa 

virtaaman ja tilavuuden suhde näyttäisi lineaariselta. Kuitenkin kuvaajaa voidaan 

hyödyntää pienien virtaamien osalta pyörrelammelle tarvittavan vesipinta-alan 

arvioimiseksi. 

 

Kuva 14. Pyörrelampi 2:n  vesitilavuuden suhde virtaamaan. 
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3.3.5 Mallinnuksen aikana tehtyjä huomioita 

Mallinnuksen perustana olivat keila-aineistoon sidotut suunnitelmapiirrokset. 

Piirroksista näkyivät alueen vesistöt, jokiuomat ja ojat sekä tulevat pyörrelammet omilla 

paikoillaan. Myös maankäyttömuodot ja kiinteistöt oli merkitty suunnitelmaan. 

Mallinnuksen kannalta suunnitelmassa merkittäviä osia ovat uomat, joissa vesi virtaa, 

sekä itse kosteikkoaltaat. Keila-aineiston epätarkkuuden vuoksi sen perusteella piirretyt 

korkeuskäyrät olivat vain suuntaa-antavia. Nipsinginojan pyörrelampien tapauksessa 

suunnitelmapiirros saatiin suunnittelijalta 2D–versiona, johon oli tekstimuodossa 

lisättynä olennaisten rakenteiden korkeudet. Ensimmäiseksi piirros muutettiin 3D–

muotoon keila-aineistoa ja maanpinnan mittauspisteitä hyödyntäen.  

Tavoitteena oli yksinkertaistaa piirrosta niin paljon kuin mahdollista, jotta malli pysyisi 

mahdollisimman kevyenä. Tämä tarkoitti käytännössä pienten ja mallin toiminnan 

kannalta merkitsemättömien mutkien oikomista. Ojauoman korkeuskäyrien tekemiseen 

käytettiin AutoCAD:n polyline–toimintoa, jonka avulla käyriä on helppo muokata 

tarvittaessa jälkikäteen. Tämä muokkausmahdollisuus on tärkeä, sillä järkevien pintojen 

luominen edellytti usein pientä säätämistä korkeuskäyrien suhteen. Pyöreiden muotojen 

piirtämisessä suosittiin ympyrää (circle), ellipsiä (ellipse) tai kaarta (arc) tilanteesta 

riippuen. Näitä käyttämällä minimoitiin piirroksen elementtien määrä.  

CAD:lla tehtyä piirrosta piti muokata erikseen jokaiselle mallinnettavalle virtaamalle, 

jotta vedenkorkeuden muutokset huomioitaisiin. Käytännössä tämä tehtiin käyttämällä 

3D trim –toimintoa, jolla leikattiin mallista ”kuiville” jäävät osat pois. Toimenpide ei 

aina sujunut ongelmitta, ja vaati usein monia yrityksiä halutun lopputuloksen 

saamiseksi. 

Tarvittavien CAD–muokkausten jälkeen piirrokset tallennettiin igs-muotoon, jolloin ne 

voitiin tuoda sellaisenaan COMSOL–ohjelmaan. Tässä vaiheessa COMSOL havaitsi 

yleensä geometriassa lukuisia pieniä virheitä, joita korjattiin ohjelmiston työkaluilla, 

esimerkiksi pintoja ja niiden rajoja yhdistelemällä. 

Mallinnus oli tarkoitus suorittaa turbulenttisella virtauksella, mutta jatkuvista yrityksistä 

huolimatta ohjelma ei osannut laskea kummankaan pyörrelammen mallia. Lopulta 
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jouduttiin tyytymään laminaarivirtauksella mallintamiseen, joka toisaalta nopeutti itse 

laskentaa huomattavasti. Toisaalta tilanne ei muodostunut täysin realistiseksi, sillä 

luonnonoloissa virtaus on poikkeuksetta turbulenttista. Samasta syystä myöskään 

kasvillisuuden vaikutusta virtaukseen ei saatu huomioitua, sillä sen mukaan ottaminen 

onnistuu vain turbulenttisella virtausmallinnuksella. 

Partikkelien liikkeiden tutkimiseen käytettiin ohjelmiston Particle tracing –toimintoa. 

Aluksi partikkelit laskettiin malliin tulouoman alusta, samasta kohtaa josta myös itse 

virtaus alkaa. Ongelmaksi muodostui kuitenkin suuren partikkelimäärän laskeutuminen 

uoman pohjalle jo reilusti ennen pyörrelampia. Ongelma korjattiin siirtämällä 

partikkelien syöttö (inlet) vain hieman pyörrelampien yläpuolelle. Toinen ongelma 

koski lampeen syötettävien partikkelien määrää. Suuri määrä olisi antanut 

luotettavampia tuloksia, mutta käytännössä partikkelien laskeminen ahtaassa mallissa 

muodostui mahdottomaksi. Niinpä päädyttiin käyttämään 30–100 partikkelia 

virtaamasta riippuen. 
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4 TULOKSET 

4.1 Pyörrelampi 1 

Kaikissa Pyörrelampi 1:tä koskevissa mallinnuksissa vesi virtaa oikealta vasemmalle. 

Partikkelimallinnuksissa partikkelien syöttökohta (inlet) sijaitsee mustan viivan 

kohdalla pyörrelammen oikealla puolella ja poistuminen (outlet) lammen vasemmassa 

reunassa. 

4.1.1 Virtausprofiilit 

 

 

 

Kuva 15. Vedenpinnan virtausnopeusprofiili (m/s) virtaaman ollessa 2,6 m
3
/s 

(HQ1/20). 
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Kuva 16. Virtauksen kulku 2,6 m
3
/s (HQ1/20) virtaamalla. 

 

 

 

Kuva 17. Vedenpinnan virtausnopeusprofiili (m/s) ilman virranohjainta virtaaman 

ollessa 2,6 m
3
/s (HQ1/20). 
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Kuva 18. Virtauksen kulku ilman virranohjainta 2,6 m
3
/s (HQ1/20) virtaamalla. 

 

 

 

 

 

Kuva 19. Vedenpinnan virtausnopeusprofiili (m/s) virtaaman ollessa 0,9 m
3
/s 

(MHQ). 
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Kuva 20. Vedenpinnan virtausnopeusprofiili (m/s) virtaaman ollessa 0,33 m
3
/s 

(MHQ). 

 

 

4.1.2 Siltin kulkeutuminen 

 

Kuva 21. Siltin kulkeutumisnopeus (m/s) ja käyttäytyminen 2,6 m
3
/s  

virtaamalla. 
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Kuva 22. Siltin kulkeutumisnopeus (m/s) ja käyttäytyminen 2,6 m
3
/s  

virtaamalla ilman virranohjainta. 

 

 

 

Kuva 23. Siltin kulkeutumisnopeus (m/s) ja käyttäytyminen 0,9 m
3
/s virtaamalla. 
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Kuva 24. Siltin kulkeutumisnopeus (m/s) ja käyttäytyminen 0,33 m
3
/s virtaamalla. 

 

4.1.3 Hienon hiekan kulkeutuminen 

 

Kuva 25. Hienon hiekan kulkeutumisnopeus (m/s) ja käyttäytyminen 2,6 m
3
/s 

virtaamalla. 
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Kuva 26. Hienon hiekan kulkeutumisnopeus (m/s) ja käyttäytyminen 2,6 m
3
/s 

virtaamalla ilman virranohjainta. 

 

 

 

Kuva 27. Hienon hiekan kulkeutumisnopeus (m/s) ja käyttäytyminen 0,9 m
3
/s 

virtaamalla. 
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Kuva 28. Hienon hiekan kulkeutumisnopeus (m/s) ja käyttäytyminen 0,33 m
3
/s 

virtaamalla. 

4.1.4 Orgaanisen aineksen kulkeutuminen 

 

 

Kuva 29. Orgaanisten aineksen kulkeutumisnopeus (m/s) ja käyttäytyminen 2,6 m
3
/s 

virtaamalla. 



63 

 

 

Kuva 30. Orgaanisten aineksen kulkeutumisnopeus (m/s) ja käyttäytyminen 2,6 m
3
/s 

virtaamalla ilman virranohjainta. 

 

 

 

Kuva 31. Orgaanisten aineksen kulkeutumisnopeus (m/s) ja käyttäytyminen 0,9 m
3
/s 

virtaamalla. 
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Kuva 32. Orgaanisten aineksen kulkeutumisnopeus (m/s) ja käyttäytyminen 0,33 

m
3
/s virtaamalla. 

 

4.1.5 Partikkeleiden pidättyminen 

Partikkeleiden pidättymistä laskettaessa selvitettiin lampeen jäävien ja lammesta 

lähtevien, tai lammen ohi pääuomaa pitkin kulkeutuvien partikkeleiden suhde.  

Taulukko 11. Pyörrelampi 1:een pidättyvien partikkeleiden prosentuaalinen osuus. 

Virtaama (m
3
/s) Syöttö (kpl)(2) Hieno hiekka Siltti Orgaaninen aines 

2,6 100 8,5 8,4 2,2 

2,6(1) 100 4,3 4,3 3,2 

0,9 50 7,3 9,3 6,8 

0,33 30 0 0 0 
(1) Malli ilman virranohjainta.  

(2) Malliin syötettyjen partikkeleiden lukumäärä. 
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Kuva 33. Pyörrelampi 1:n mallinnustuloksista lasketut kiintoainereduktiot. 
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4.2 Pyörrelampi 2 

Kaikissa Pyörrelampi 2:ta koskevissa mallinnuksessa vesi virtaa oikealta vasemmalle. 

Partikkelimallinnuksissa partikkelien syöttökohta (inlet) sijaitsee mustan viivan 

kohdalla pyörrelammen oikealla puolella ja poistuminen (outlet) lammen vasemmassa 

reunassa. 

 

4.2.1 Virtausprofiilit 

 

Kuva 34. Vedenpinnan virtausnopeusprofiili (m/s) virtaaman ollessa 2,6 m
3
/s 

(HQ1/20). 
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Kuva 35. Virtauksen kulku 2,6 m
3
/s (HQ1/20) virtaamalla. 

 

Kuva 36. Vedenpinnan virtausnopeusprofiili (m/s) virtaaman ollessa 0,9 m
3
/s 

(MHQ). 
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Kuva 37. Vedenpinnan virtausnopeusprofiili (m/s) virtaaman ollessa 0,09 m
3
/s 

(MQ). 

 

Kuva 38. Vedenpinnan virtausnopeusprofiili (m/s) virtaaman ollessa 0,003 m
3
/s 

(MNQ). 

 



69 

 

4.2.2 Siltin kulkeutuminen 

 

Kuva 39. Siltin kulkeutumisnopeus (m/s) ja käyttäytyminen 2,6 m
3
/s virtaamalla. 

 

Kuva 40. Siltin kulkeutumisnopeus (m/s) ja käyttäytyminen 0,9 m
3
/s virtaamalla. 
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Kuva 41. Siltin kulkeutumisnopeus (m/s) ja käyttäytyminen 0,09 m
3
/s virtaamalla. 

 

Kuva 42. Siltin kulkeutumisnopeus (m/s) ja käyttäytyminen 0,003 m
3
/s virtaamalla. 
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4.2.3 Hienon hiekan kulkeutuminen 

 

Kuva 43. Hienon hiekan kulkeutumisnopeus (m/s) ja käyttäytyminen 2,6 m
3
/s 

virtaamalla. 

 

Kuva 44. Hienon hiekan kulkeutumisnopeus (m/s) ja käyttäytyminen 0,9 m
3
/s 

virtaamalla. 
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Kuva 45. Hienon hiekan kulkeutumisnopeus (m/s) ja käyttäytyminen 0,09 m
3
/s 

virtaamalla. 

 

Kuva 46. Hienon hiekan kulkeutumisnopeus (m/s) ja käyttäytyminen 0,003 m
3
/s 

virtaamalla. 
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4.2.4 Orgaanisen aineksen kulkeutuminen 

 

Kuva 47. Orgaanisten aineksen kulkeutumisnopeus (m/s) ja käyttäytyminen 2,6 m
3
/s 

virtaamalla. 

 

Kuva 48. Orgaanisten aineksen kulkeutumisnopeus (m/s) ja käyttäytyminen 0,9 m
3
/s 

virtaamalla. 
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Kuva 49. Orgaanisten aineksen kulkeutumisnopeus (m/s) ja käyttäytyminen 0,09 

m
3
/s virtaamalla. 

 

Kuva 50. Orgaanisten aineksen kulkeutumisnopeus (m/s) ja käyttäytyminen 0,003 

m
3
/s virtaamalla. 
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4.2.5 Partikkelien pidättyminen 

Taulukko 12. Pyörrelampi 2:een pidättyvien partikkeleiden prosentuaalinen lukumäärä. 

Virtaama (m
3
/s) Syöttö (kpl)(1) Hieno hiekka Siltti Orgaaninen aines 

2,6 100 12 15,6 8,9 

0,9 50 20,6 18,9 13,5 

0,09 30 60 42,9 13,6 

0,003 30 0 5,3 5,3 
(1) Malliin syötettyjen partikkeleiden lukumäärä. 

 

 

Kuva 51. Pyörrelampi 2:n mallinnustuloksista lasketut kiintoainereduktiot. 
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5 TULOSTEN TARKASTELU 

5.1 Pyörrelampi 1 

5.1.1 Virtausprofiilit 

Virtausprofiilia 2,6 m
3
/s (HQ1/20) virtaamalla tarkasteltaessa (Kuva 15.) huomataan 

virtausnopeuden nousevan suurimmilleen hieman ennen sen päätymistä pyörrelampeen, 

saavuttaen maksiminopeutensa 0,85 m/s. Virranohjaimesta huolimatta päävirta 

pyyhkäisee ilman suurempia häiriöitä sen yli, jatkaen matkaansa hieman hitaampana 

pitkin jokiuomaa. Kuitenkin virtausprofiilin perusteella voidaan havaita itse 

pyörrelampeen muodostuva pyörivä virtaus, jonka nopeus on lammen laitamilla 

enimmillään 0,25 m/s. Lammen keskellä virtausnopeus on lähellä nollaa, mikä johtanee 

kiintoaineksen kertymiseen juuri tähän kohtaan. Toisaalta myös virranohjaimen 

alapäähän jää pieni erittäin vähäisen virtauksen alue. Virtauksen linjoja kuvaa myös 

virtaviivaprofiili (Kuva 16.), joka vahvistaa halutunlaisen pyörteen syntymisen. 

Vertailun vuoksi vastaavanainen tarkastelu tehtiin samalle mallille, mutta ilman 

erikseen rakennettua virranohjainta. Näin pyrittiin selvittämään virranohjaimen 

merkitystä Pyörrelampi 1 –tyylisen rakennelman toimivuuden kannalta. Tuloskuvan 

perusteella (Kuva 17.) havaitaan, että eroavaisuuksia virranohjaimelliseen versioon on 

lähinnä pyörrelammen sisäisissä virtauksissa. Myös tässä tapauksessa virtausnopeus 

lammen laitamilla nousee noin 0,25 m/s. Virranohjaimettomassa mallissa lammen 

virtausprofiili on selkeämpi, mikä selviää myös virtaviivaprofiilista (Kuva 18.). Vaikka 

virranohjain näyttäisi aiheuttavan epätasaisuuksia pyörteeseen, ohjaa se kuitenkin 

suuren osan virtauksesta ja siten myös partikkeleista koukkaamaan pyörrelammen 

kautta. Virranohjaimettoman version sinällään hyvin toimiva pyörre jää hyödyttömäksi, 

mikäli suurin osa kiintoaineesta ohittaa lammen pääuomaa pitkin. 

Keskiylivirtaaman (HQ) 0,9 m
3
/s virtausprofiili (Kuva 19.) on pääpiirteittäin 

samankaltainen kuin HQ1/20 –mallissa. Erona on hieman hitaampi 0,6 m/s suuruinen 

veden virtaus pääuomassa ennen pyörrelampea. Tämän hitaamman virtauksen 

vaikutuksen näkyvät myös itse pyörrelammen virtauksessa, jossa pyörteen 

virtausnopeus nousee enemmillään hieman yli 0,1 m/s suuruiseksi. Myös tässä mallissa 
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virtausnopeus on lähellä nollaa lammen keskellä, minkä lisäksi myös lammen 

vasempaan alareunaan jää kapea nollavirtauksen alue. 

Viimeisenä tarkasteluvirtaamana käytettiin 0,33 m
3
/s, jonka profiilia tarkasteltaessa 

huomataan, että hidas alle 0,2 m/s virtaus kiihtyy selkeästi juuri ennen virranohjainta 

saavuttaen noin 0,6 m/s nopeuden (Kuva 20.). Kyseisen suuruisella tai sitä pienemmillä 

virtaamilla virranohjain toimii ikään kuin pohjapatona tai eräänlaisena 

ylisyöksykynnyksenä. Vaikutukset näkyvät itse pyörrelammessa, jossa virtaama on 

olematon, suurimmillaankin vain noin 0,015 m/s. Näin ollen partikkelien 

kulkeutuminen itse pyörrelampeen merkittävissä määrin on epätodennäköistä 0,33 m
3
/s 

suuruisilla ja sitä alemmilla virtaamilla.  

5.1.2 Siltin kulkeutuminen ja pidättyminen 

Silttipartikkeleita tarkasteltaessa 2,6 m
3
/s virtauksella (Kuva 21.) havaitaan, että noin 

kymmenesosa partikkeleista ohjautuu virtauksen mukana pyörrelampeen. Pieni osa 

partikkeleista poistuu myöhemmin lammesta. Suurin osa partikkeleista laskeutuu 

keskelle lampea, tai virranohjaimen alapäähän miedoimman virtauksen alueelle. 

Tilanteen tasapainottuessa silttipartikkeleista lampeen pidättyi 8,4 %. Joitakin 

partikkeleita jäi myös virranohjaimen reunaan, josta ne saattavat ajan myötä kulkeutua 

pyörrelampeen tai jatkaa matkaansa suoraan virranohjaimen yli pääuomaa pitkin. 

Vertailumallinnus samalla virtaamalla ilman virranohjanta antoi pidättymisprosentiksi 

4,3. Tulos johtuu pääosin siitä, että ilman virranohjainta vain noin 5 % kaikista 

partikkeleista päätyy lampeen asti (Kuva 22.). Lisäksi ilman virranohjainta partikkelit 

näyttäisivät poistuvan lammesta helpommin.  

Virtaaman laskiessa 0,9 m
3
/s saadaan pyörrelammen pidätysprosentiksi laskettua 9,3 % 

(Kuva 23.). Partikkelien kulkeutumista tarkasteltaessa havaittiin, että alle kymmenesosa 

partikkeleista ohjautui pyörrelampeen, mutta kaikki sinne ohjautuneet partikkelit myös 

pysyivät lammessa mallinnuksen loppuun asti.  

Pienimmällä 0,33 m
3
/s mallinnusvirtaamalla lähes kaikki partikkelit jäävät 

virranohjaimen reunaan (Kuva 24.). Varsinaiseen pyörrelampeen ei ohjaudu 

ainuttakaan, ja myös virranohjaimen yli menevien partikkelien määrä on hyvin 
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vähäinen. Partikkelien liikkumista virranohjaimen juurelta virtaaman nousun 

seurauksena on vaikea ennustaa. Todennäköisesti osa partikkeleista ohjautuu 

pyörrelampeen, osan jatkaessa suoraan virranohjaimen yli pääuomaa pitkin 

Kokonaisuutena siltin pidättyminen oli suuruusluokaltaan hyvin lähellä hienoa hiekkaa, 

mutta virtaaman laskiessa 0,9 m
3
/s silttiä pidättyi jonkin verran enemmän. Hieman 

kevyemmät silttipartikkelit päätyvät lampeen jo heikommallakin virtauksella. Toisaalta 

keskimäärin pienemmän halkaisijan voidaan olettaa vaikuttavan lampeen 

kulkeutumiseen negatiivisesti, kun virtauksen tartunta-ala pienenee. Reduktion osalta 

tilanne näyttäisi paranevan sitä mukaa kun virtaama laskee. Toisaalta 0,33 m
3
/s 

suuruinen virtaama ei enää jaksa pyöräyttää silttipartikkeleita lammen puolelle. Paras 

pidättymisteho saavutetaan todennäköisesti jossain 0,33–0,9 m
3
/s virtaamien välillä. 

5.1.3 Hienon hiekan kulkeutuminen ja pidättyminen 

Myös hienon hiekan liikkeitä tarkasteltaessa 2,6 m
3
/s virtaamalla havaittiin, että noin 

kymmenesosa partikkeleista ohjautuu pyörrelampeen. Pyörrelampeen päätyneistä 

partikkeleista noin 10–20 % päätyy takaisin pääuomaan loppujen asettuessa melko 

tasaisesti eri puolille lampea. Kuvassa 25 näkyy partikkelien tilanne hieman ennen 

niiden laskeutumista lammen pohjalle. Lopputilanteesta hienojen hiekkapartikkelien 

pidättymisprosentiksi laskettiin 8,5 %. Hienon hiekan kohdalla mallinnettu 

virranohjaimeton pyörrelampi (Kuva 26.) antoi samankaltaisia tuloksia kuin 

silttipartikkeleilla. Alle viidesosa partikkeleista päätyy lampeen, joten myöskään hienon 

hiekan tehokas pidättäminen ei onnistu tässä tapauksessa ilman virranohjainta. 

Kokonaispidättyvyydeksi laskettiin siltin tavoin 4,3 %. 

Virtauksen laskiessa 0,9 m
3
/s lampeen päätyy enää alle kymmenesosa partikkelien 

kokonaismäärästä. Kaikki lampeen ohjautuneet partikkelit myös jäivät sinne.  Kuvan 27 

perusteella pidättymisprosentiksi on laskettu 6,8 %, eli siltistä poiketen tulos on 

heikompi kuin 2,6 m
3
/s virtauksella. 

Kuvasta 28 nähdään, että myös hienon hiekan tapauksessa partikkelit päätyvät 

virranohjaimen juurelle käytettäessä 0,33 m
3
/s mallinnusvirtaama. Kuten siltin 
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tapauksessa, myös hienon hiekan kohdalla on vaikea ennustaa päätyvätkö partikkelit 

ajan myötä pyörrelampeen, vai virtauksen mukana suoraan virranohjaimen yli. 

Tuloksien perusteella voidaan sanoa, että tiheydeltään raskaimmat ja halkaisijaltaan 

suuret hiekkapartikkelit päätyvät hyvällä prosentilla pyörrelampeen, kunhan virtaama 

on tarpeeksi suuri. Ne myös näyttäisivät laskeutuvan hyvällä prosentilla lammen 

pohjalle. Pidätysteho näyttäisi laskevan virtaaman laskiessa jo 2,6 m
3
/s:sta 0,9 m

3
/s:iin. 

5.1.4 Orgaanisen aineksen kulkeutuminen ja pidättyminen 

Orgaanisen aineen pidätysprosentiksi 2,6 m
3
/s virtaamalla laskettiin 2,2 % (Kuva 29.). 

Lampeen ohjautui kuitenkin noin kymmenesosa kaikista partikkeleista, mutta aikansa 

kierrettyään pyörteessä ne ajautuivat virranohjaimen yli takaisin pääuomaan. Ilman 

virranohjainta toimiva 2,6 m
3
/s vertailumalli antoi partikkelien pidätysprosentiksi 3,2 % 

(Kuva 30.). Lammen kautta kulki kokonaisuudessaan vain 5 % kaikista partikkeleista. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että orgaanisen aineksen tapauksessa virranohjaimesta 

saatava hyöty jää olemattomaksi näin suurilla virtaamilla, ja siitä aiheutuvat virtauksen 

lisäturbulenssit voivat jopa heikentää kokonaistilannetta.  

Kuva 31 näyttää partikkelien lopullisen sijainnin, kun uoman virtaus on 0,9 m
3
/s. Kuvan 

mukaan saadaan pidättymisprosentiksi laskettua 6,8 %. Myös tällä virtaamalla lammen 

kautta ohjautuu suunnilleen kymmenesosa orgaanisista partikkeleista. 

0,33 m
3
/s mallinnusvirtaama käytettäessä (Kuva 32.) on orgaanisten partikkeleiden 

käyttäytyminen täsmälleen samanlainen kuin siltti- ja hiekkapartikkeleilla. Muutamaa 

yksittäistä partikkelia lukuun ottamatta kaikki jäävät virranohjaimen reunalle, 

varsinaisen pyörrelammen jäädessä tyhjäksi. 

Tulosten perusteella voidaan sanoa, että orgaanista ainesta päätyy pyörrelammen 

pohjalle sitä paremmin mitä alhaisempi virtaus on. Toisaalta aivan alimmilla virtaamilla 

edes kevyet orgaaniset partikkelit eivät ajaudu virran mukana lampeen asti.  
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5.1.5 Resuspensioriski 

Resuspensioriskin arviointiin käytettiin menetelmää, jossa määritettiin (kts. 2.7, 

Resuspensioriski) leikkausjännityksiä pyörrelammen pohjalla. Laskelmat suoritettiin 

käyttäen kaavoja (4) ja (5). Tarkastelu tehtiin jokaiselle mallinnusvirtaamalle viidessä 

eri paikassa. Paikat sijaitsivat pyörrelammen pohjalla niillä alueilla, joissa 

virtausnopeusprofiilien perusteella resuspensioriski näytti todennäköisimmältä. 

Tarkastelu suoritettiin niin, että kerros z1 sijaitsee lammen pohjalla ja kerros z2 pinnassa. 

Näin ollen erotus Δz on samalla veden syvyys kyseisessä kohdassa. 

Arviointi tapahtui seuraavan esimerkin mukaisesti. Esimerkkilasku suoritettiin käyttäen 

2,6 m
s
/s mallinnusvirtaamalla saatuja tietoja. Ensin ratkaistiin pohjan rajakerroksen 

leikkausnopeus (u*) käyttäen kaavaa (4), kun vesikerrosten virtausnopeudet (v1 = 0,086 

m/s, v2 = 0,131 m/s) ja niiden etäisyydet pohjasta (z1 = 6,421 m, z2 = 7,704 m) saatiin 

selville COMSOL–malleja hyödyntämällä: 

u* = κ(v2-v1) / ln(z2/z1) = 0,4(0,131-0,086)(m/s) / ln(7,704/6,421)(m) = 0,099 m/s 

 

Kun saatu arvo muutetaan jaloiksi, saadaan u* = 0,03 ft/s. Nyt voidaan käyttää kaavaa 

(5), jolla saadaan leikkausjännitys rajapinnalla: 

 

τ0 = ρmu*
2
 = 1,92 slugs / ft

3 
* (0,03)

2 
ft

2
/s

2 
= 0,0017 lb/ft

3 

 

Laskettu arvo muunnetaan nyt yksikköön kg/m
3
, mikä tapahtuu käyttämällä 

muunnoskerrointa 16,02. Näin saadaan τ0 arvoksi 0,028 kg/m
3
. Kriittisen 

leikkausjännityksen saamiseksi rajapinnan leikkausjännitys tulee vielä kertoa kyseisen 

kohdan syvyydellä, mikä on tässä tapauksessa sama kuin vesipatjan paksuus Δz: 

τc = 0,028 kg/m
3 

* Δz = 0,028 kg/m
3 

* 1,283 m = 0,036 kg/m
2 

= 0,351 Pa 

 

Kun verrataan laskettua arvoa Taulukon 4 arvoihin, huomataan kaikenkokoisten 

silttipartikkelien sekä hienojen että keskikarkeiden hiekkapartikkeleiden olevan alttiina 

resuspensiolle. 
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Kyseinen menettely suoritettiin pyörrelammen jokaiselle mallinnusvirtaamalle viidestä 

eri kohdasta. Arvojen suuren vaihtelun vuoksi resuspension arviossa pyrittiin 

käyttämään mediaaniarvoja. Pyörrelampi 1:lle lasketut arvot löytyvät taulukosta 10. 

Yleisenä huomiona voidaan sanoa, että lammen laitamien nopean virtauksen matalat 

alueet antoivat suurimpia ja epärealistisempia leikkausjännitysarvioita. Tarkastelussa 

keskitytään lammen keskiosan arvoihin myös siitä syystä, että suurin osa kiintoaineesta 

kerääntyy sinne. Tarkastelussa laskettuja arvoja vertailtiin Taulukon 4 kriittisiin 

arvoihin. 

Taulukko 13. Arvioituja leikkausnopeuksia ja leikkausjännityksiä Pyörrelampi 1:ssä. 

Pyörrelampi 1                   

Virtaama (m3/s) v1 (m/s) v2 (m/s) z1 (m) z2 (m) Δz u* (m/s) u* (ft/s) τ0 (lb/ft3) τ0 (kg/m3) τc (Pa) 

2,6 0,0860 0,1310 6,4210 7,7040 1,2830 0,09881 0,0301 0,0017 0,0279 0,351 

 

0,0440 0,1700 7,6130 7,7040 0,0910 4,24158 1,2928 3,2091 51,4102 45,879 

 

0,0690 0,1240 6,5130 7,7040 1,1910 0,131 0,0399 0,0031 0,0490 0,5728 

 

0,0870 0,1700 7,5990 7,7360 0,1370 1,85806 0,5663 0,6158 9,8654 13,254 

  0,0100 0,0930 5,6730 7,7360 2,0630 0,10704 0,0326 0,0020 0,0327 0,6624 

2,6* 0,2640 0,3070 7,4290 7,7040 0,2750 0,4732 0,1442 0,0399 0,6399 1,7256 

 
0,2050 0,2320 7,5210 7,7040 0,1830 0,44924 0,1369 0,0360 0,5767 1,035 

 
0,2050 0,2090 7,6130 7,7040 0,0910 0,13465 0,0410 0,0032 0,0518 0,0462 

 
0,0270 0,0720 6,9660 7,7360 0,7700 0,17168 0,0523 0,0053 0,0842 0,636 

  0,1090 0,2190 7,4060 7,7360 0,3300 1,00931 0,3076 0,1817 2,9110 9,4206 

0,9 0,0980 0,1070 4,2460 5,4680 1,2220 0,01423 0,0043 3,61E-05 0,0006 0,0069 

 
0,0530 0,1180 5,2110 5,4680 0,2570 0,54008 0,1646 0,0520 0,8335 2,1007 

 
0,0920 0,1180 5,2110 5,4680 0,2570 0,21603 0,0659 0,0083 0,1334 0,3361 

 
0,0250 0,1040 4,1590 5,4910 1,3320 0,11374 0,0347 0,0023 0,0370 0,4829 

  0,0520 0,1170 5,1820 5,4910 0,3090 0,4489 0,1368 0,0359 0,5758 1,7449 

0,33 0,0060 0,0340 5,6800 6,4850 0,8050 0,0845 0,0258 0,0013 0,0204 0,1611 

 

0,0030 0,0270 5,8310 6,4850 0,6540 0,09031 0,0275 0,0015 0,0233 0,1495 

 

0,0002 0,0170 5,9890 6,5030 0,5140 0,08181 0,0249 0,0012 0,0191 0,0964 

 

0,0010 0,0290 5,7320 6,5030 0,7710 0,08875 0,0271 0,0014 0,0225 0,1702 

  0,0005 0,0190 5,9140 6,5030 0,5890 0,07794 0,0238 0,0011 0,0174 0,1003 

2,6* tarkoittaa virranohjaimetonta mallia 2,6 m3/s virtaamalla. 

2,6 m
3
/s virtaaman resuspensioriskiä arvioitaessa huomattiin, että leikkausjännitys 

lammen keskiosissa vaihtelee noin 0,3–0,7 Pa:n välillä. Kun arvoja verrattiin Taulukon 

4 kriittisiin leikkausjännitysarvoihin, havaittiin hiekan, siltin ja orgaanisen aineksen 

raja-arvojen ylittyvän. Näin ollen huippuvirtaamien resuspensioriskiä voidaan pitää 

huomattavana. Tarkastelu samalla 2,6 m
3
/s virtaamalla ilman virranohjainta antoi 
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suurimmillaan leikkausjännitykseksi yli 1 Pa. Kyseisen suuruiset leikkausjännitteet 

voivat edellä mainittujen partikkeleiden lisäksi resuspensoida myös soraa. 

Virtaaman laskiessa tasolle 0,9 m
3
/s alkavat myös leikkausjännitykset Pyörrelampi 1:ssä 

laskea. Kuitenkin lammen keskiosissa laskettiin korkeimmillaan noin 0,5 Pa:n arvoja, 

joten myös kyseisellä virtaamalla etenkin orgaaninen aines ja siltti saattavat lähteä 

uudelleen liikkeelle.   

Alimmalla mallinnusvirtaamalla 0,33 m
3
/s saatiin laskettua leikkausjännitysarvoja 

tasaisesti 0,1 ja 0,2 Pa:n väliltä. Näin ollen resuspensiovaara on merkittävä etenkin 

orgaanisen aineksen ja siltin partikkeleilla, mutta myös hienommalla hiekka-aineksella. 

5.1.6 Huomioita Pyörrelampi 1:n tuloksista 

Muihin vesiensuojelurakenteisiin nähden Pyörrelampi 1:n sisäiset virtausnopeudet 

nousevat huomattavan suuriksi. Korkeat virtausnopeudet nostavat huomattavasti 

resuspensioriskiä varsinkin kevyimpien partikkelien kohdalla. Näiden riskien 

olemassaolo vahvistettiin erikseen resuspensioanalyysillä (kts. 5.1.5). Toisaalta 

pyörrelammen keskustan nollavirtausalueet voivat olla riittäviä partikkeleiden 

tehokkaaseen laskeutumiseen. Mallinnuksessa ei kuitenkaan pystytty ottamaan mukaan 

kasvillisuuden vaikutuksia virtaukseen, joten todellisuudessa virtausnopeudet lienevät 

hieman mallinnustuloksia matalampia.  

Myös pyörrelammen vesipinta-ala jää hyvin pieneksi. Se kattaa vedenkorkeudesta 

riippuen vain noin 0,0006–0,0016 % valuma-alueen kokonaispinta-alasta. Suosituksien 

perusteella vastaava luku pitäisi olla laskeutusaltaille 0,1–0,2 % ja kosteikoille noin 2,4 

% (ks. 2.5, 2.7). Myös ympäristötuen erikoistuen saaminen vaatii rakenteilta 0,5 % 

kokonaispinta-alan valuma-alueeseen nähden. Käytännössä tämä tarkoittaa tarvetta 

useille peräkkäisille vesiensuojelurakenteille pinta-alatavoitteen saavuttamiseksi. 

Tuloksien perusteella (Kuva 33.) voidaan todeta, että virranohjain on tämänkaltaisessa 

pyörrelammessa selvästi toimintatehoa edistävä ratkaisu. Ilman ohjainta suurin osa 

partikkeleista kulkeutuu suoraan pääuomaa pitkin päätymättä itse lampeen.  
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Hienoja hiekka- ja silttipartikkeleita pidättyy huomattavasti orgaanisia partikkeleita 

paremmin. Tehoa kokonaisuutena tarkasteltaessa voidaan sanoa, että partikkeleita 

pidättyy paremmin hieman huippuvirtauksia pienemmillä virtaamilla. Etenkin 

kevyempien siltti- ja orgaanisten partikkelien reduktio kasvaa virtauksen vähentyessä. 

Toisaalta 0,33 m
3
/s virtaama ei riittänyt enää yhdenkään partikkelityypin kuljettamiseksi 

pyörrelampeen. Näin pienillä, ja tätä pienemmillä alivirtaamakausilla partikkelit 

kerääntyvät virranohjaimen juurelle. Näiden partikkeleiden käyttäytymistä on vaikea 

ennustaa virtaaman lähtiessä uudelleen nousuun. Optimaalisin virtausnopeus 

pyörrelammen sisällä näyttäsi olevan korkeintaan n. 0,1 m/s, jolloin partikkeleiden 

pidättyminen on tehokkainta. 

Vaikka kiintoainereduktiossa jäädäänkin prosentuaalisesti alle kymmeneen, voidaan 

tulosta pitää hyvänä, kun se suhteutetaan rakenteen kokoon. Kirjallisuudessa (kts. 2.9) 

mainitut usean kymmenen prosentin kiintoainereduktiot on saavutettu valuma-alueen 

pinta-alaan nähden huomattavasti kyseistä pyörrelampea suuremmilla kosteikoilla tai 

laskeutusaltailla. Käytännössä kyseisen pyörrelammen pidempiaikainen nettotehokkuus 

jäänee mallinnuksen laskelmia vaatimattomammaksi, sillä resuspensioherkkyys on 

huomattava. Toisaalta kasvillisuus ja pyörteen pohjalle kohdistuva keskipakoisvoima 

vaikuttavat tehoon positiivisesti, pienentäen osaltaan resuspensioriskiä. 

5.2 Pyörrelampi 2 

5.2.1 Virtausprofiilit 

Kuvassa 34 esitetään Pyörrelampi 2:n virtausnopeusprofiili 2,6 m
3
/s 

mallinnusvirtaamalla. Kuvasta huomataan virtausnopeuden nousevan lähelle 2 m/s 

ennen lampea olevan kuristuman kohdilla. Myös itse lammessa virtausnopeudet 

nousevat jopa 0,75 m/s suuruisiksi. Vain lammen keskelle muodostuu pieni 

nollavirtauksen alue. Kuvan 35 virtaviivapiirros osoittaa halutunlaisen pyörteen 

syntymisen pyörrelampeen.  

Virtaaman pudottua 0,9 m
3
/s säilyy sen nopeus korkeana, saavuttaen kuristuman 

kohdalla jälleen lähes 2 m/s arvon. Varsinaisessa pyörrelammessa virtaamat kuitenkin 

tippuvat jo alle 0,5 m/s tasolle (Kuva 36.). 
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Seuraava tarkastelu suoritettiin käyttämällä virtaamaa 0,09 m
3
/s, joka on myös 

Nipsinginojan keskivirtaama (Kuva 37.). Keskivirtaamalla virtausnopeus nousee 

kuristuman kohdalla lähelle 1 m/s, mutta itse pyörrelammessa virtausnopeus jää 

reunoillakin alle 0,1 m/s. Lammen keskelle muodostuu suuri nollavirtauksen alue.  

Keskialivirtaamaa (Kuva 38.) 0,003 m
3
/s tarkasteltaessa huomataan, että 

virtausnopeudet ovat todella alhaisia koko uoman ja pyörrelammen alueella. Ainoastaan 

kuristuman kohdalla päästään 0,2 m/s nopeuteen. Vaikka virtausnopeus itse 

pyörrelammessa on hyvin alhainen, on siellä silti havaittavissa lievää pyörrevirtausta. 

5.2.2 Siltin kulkeutuminen ja pidättyminen 

2,6 m
3
/s virtaamalla silttipartikkelien pääjoukko törmää ponttiseinään, josta noin 10 % 

osuus partikkeleiden kokonaismäärästä jatkaa itse pyörrelampeen. Suurin osa 

partikkeleista kulkeutuu törmäyksen jälkeen takaisin pääuomaan, osan jäädessä jumiin 

ponttiseinämän juurelle (Kuva 39.). Lampeen päätyvät partikkelit liikkuvat voimakkaan 

pyörrevirtauksen mukana pitkiä aikoja, mutta näyttäisivät lopulta kuitenkin laskeutuvan 

ympäri lampea. Mallinnuksen mukaan lampi pidättää 15,6 % silttipartikkeleista. 

Tarkasteltaessa partikkeleita 0,9 m
3
/s keskiylivirtaamalla, saatiin pidättymäprosentiksi 

18,9 % (Kuva 40.). Partikkelijoukko käyttäytyy samankaltaisesti kuin 2,6 m
3
/s 

virtaamalla, mutta nyt lähes 20 % partikkeleista ohjautuu lampeen. 

Seuraavassa mallissa käytetty 0,09 m
3
/s virtaama ohjaa yli kolmanneksen kaikista 

partikkeleista lampeen. Partikkelit näyttävät asettuvan lähelle lammen keskustaa, 

eivätkä liiku enää virtauksen mukana takaisin uomaan (Kuva 41.). Pidättymisprosentiksi 

laskettiin 42,9 %. 

Viimeisen mallin 0,003 m
3
/s keskialivirtaamalla laskettaessa tilanne vaihtuu suuresti 

suurempiin virtaamiin nähden. Itse pyörrelammessa ei virtausta juuri ole, joten 

partikkelit ohittavat lammen suoraan päävirran mukana vain yksittäisien partikkelien 

kulkeutuessa lampeen (Kuva 42.). Tässä tapauksessa laskettu pidättymisprosentti oli 5,3 

%. 



85 

 

5.2.3 Hienon hiekan kulkeutuminen ja pidättyminen 

Mallinnettaessa hienojen hiekkapartikkelien liikkeitä 2,6 m
3
/s virtaamalla havaittiin 

partikkelien ensin törmäävän ponttiseinärakenteeseen, josta osa jatkoi törmäyksen 

jäljiltä pyörrelampeen. Pyörrelampeen päätyneistä partikkeleista pieni osa poistui 

virtauksen mukana takaisin pääuomaan. Lampeen jäi lopputilanteessa 12 % kaikista 

hiekkapartikkeleista. Yli puolet lampeen jäävistä partikkeleista näyttäisi päätyvän 

ponttiseinärakenteen päälle (Kuva 43.). 

Siirryttäessä 0,9 m
3
/s mallinnusvirtaamaan pidättymistehokkuus nousee 20,6 %:iin. Nyt 

partikkelit eivät enää asetu ponttiseinän päälle, harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta 

(Kuva 44.). Partikkelit asettuvat tasaisesti lammen reunoille, keskiosan jäädessä 

tyhjäksi. Lampeen päätyneet partikkelit näyttävät myös jäävän lampeen suurella 

todennäköisyydellä. 

Virtaaman laskiessa 0,09 m
3
/s saavutetaan mallin mukaan jopa 60 % pidättymä 

hienoille hiekkapartikkeleille (Kuva 45.). Poikkeuksellisesti virtaus kuljettaa yli puolet 

partikkeleista lampeen, ja sinne päädyttyään ne laskeutuvat nopeasti lammen pohjalle, 

lähelle sen keskiosaa. Partikkelien liike hidastuu heti niiden päädyttyä lampeen, eikä 

pohjalle laskeutumiseen kulu ajallisesti pitkään. 

Viimeinen tarkastelu tehtiin 0,003 m
3
/s virtaamalla, mutta hiekkapartikkelit olivat liian 

raskaita näin pienelle virtaamalle (Kuva 46.). Partikkelit laskeutuivat uoman pohjaan 

heti sisäänkäynnin (inlet) jälkeen, eivätkä näin ollen edes päätyneet pyörrelammen 

kohdalle asti. 

 

5.2.4 Orgaanisen aineksen kulkeutuminen ja pidättyminen 

Orgaanisten partikkelien kulkeutumista 2,6 m
3
/s virtaamalla mallinnettaessa saatiin 

pidättymisprosentiksi 8,9 % (Kuva 47.). Kaikki lampeen ajautuneet partikkelit myös 

jäivät sinne, vaikkakin pyörivät pitkän aikaa pyörteen mukana ennen pohjalle 

laskeutumista. Huomion arvoista oli ponttiseinämä, jonka päälle lähes puolet lampeen 

pidättyvistä partikkeleista jäi.  
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Virtaaman laskiessa 0,9 m
3
/s nousee pidättymisprosentti 13,5 % suuruiseksi. Myös tällä 

virtaamalla käytännössä kaikki lammen pyörrevirtaukseen päätyvät orgaaniset 

partikkelit jäävät lampeen (Kuva 48.). Osa partikkeleista pyörii pitkiäkin aikoja 

pyörteen mukana ennen lammen pohjalle laskeutumista. Tällä virtaamalla partikkeleista 

vain hyvin pieni osa päätyy ponttiseinämän päälle. 

Seuraava mallinnus 0,09 m
3
/s virtaamalla nostaa pidättymisprosentiksi 13,6 %. 

Kyseisellä virtaamalla lampeen kulkeutui noin kolmannes kaikista partikkeleista, mutta 

suurin osa niistä poistui lammesta takaisin pääuomaan. Kuvassa 49 näkyy partikkelien 

asema mallinnusajon loppuvaiheessa.  

Alhaisimmalla 0,003 m
3
/s virtaamalla orgaanisten partikkeleiden kohdalla havaittiin 

sama ilmiö kuin muillakin mallinnuspartikkeleilla. Virtaus ei riitä kuljettamaan 

partikkeleita pyörrelampeen, vaan ne kulkevat suoraan uomaa pitkin lammen ohi. 

Joitakin partikkeleita saattaa eksyä lammen puolelle. Pidättymisprosentiksi saatiin 5,3 

% (Kuva 50.). 

5.2.5 Resuspensioriski 

Resuspensioriskin arviointi Pyörrelampi 2:ssa suoritettiin samalla lailla kuin 

Pyörrelampi 1:ssä (ks. 2.7, 5.1.5). Arvioinnissa lasketut arvot ovat esitettynä taulukossa 

14. Myös tässä tarkastelussa keskityttiin pyörrelammen keskiosan tarkkailuun, sillä 

suurin osa partikkeleista pidättyi juuri sinne. Nämä kohdat voi taulukossa tunnistaa 

suuremmasta vesisyvyydestä (Δz). Arvioita vertaillaan kirjallisuudesta saatuihin 

partikkelien kriittisiin leikkausjännityksiin resuspensioriskin havaitsemiseksi (Taulukko 

4.). 
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Taulukko 14. Arvioituja leikkausnopeuksia ja leikkausjännityksiä Pyörrelampi 2:ssa. 

Pyörrelampi 2                   

Virtaama (m3/s) v1 (m) v2 (m) z1 (m) z2 (m) Δz (m) u* (m/s) u* (ft/s) τ0 (lb/ft3) τ0 (kg/m3) τc (Pa) 

2,6 0,2710 0,5810 1,0790 2,2120 1,1330 0,1727 0,0526 0,0053 0,0853 0,9473 

 
0,6880 0,6920 2,1370 2,2120 0,0750 0,0464 0,0141 0,0004 0,0061 0,0045 

 
0,2720 0,5800 1,0790 2,2120 1,1330 0,1716 0,0523 0,0053 0,0842 0,9352 

 
0,6610 0,6740 2,1370 2,2270 0,0900 0,1261 0,0384 0,0028 0,0454 0,0401 

  0,0440 0,5840 0,9580 2,2270 1,2690 0,2561 0,0780 0,0117 0,1874 2,3316 

0,9 0,1570 0,4020 0,9820 1,4940 0,5120 0,2335 0,0712 0,0097 0,1559 0,7826 

 
0,0750 0,4000 1,0330 1,4940 0,4610 0,3523 0,1074 0,0221 0,3547 1,6035 

 
0,2300 0,3970 0,9310 1,4940 0,5630 0,1412 0,0431 0,0036 0,0570 0,3147 

 
0,0770 0,3980 0,9200 1,5050 0,5850 0,2609 0,0795 0,0121 0,1945 1,1157 

  0,0740 0,3900 1,0430 1,5050 0,4620 0,3447 0,1051 0,0212 0,3395 1,5383 

0,09 0,0220 0,1850 0,6054 0,8258 0,2204 0,2101 0,0640 0,0079 0,1261 0,2725 

 

0,0650 0,2420 0,6464 0,8159 0,1695 0,3040 0,0927 0,0165 0,2641 0,4390 

 

0,1820 0,2430 0,6746 0,8159 0,1413 0,1283 0,0391 0,0029 0,0471 0,0652 

 

0,0870 0,1830 0,6464 0,8159 0,1695 0,1649 0,0503 0,0048 0,0777 0,1291 

  0,1230 0,2360 0,6464 0,8159 0,1695 0,1941 0,0592 0,0067 0,1076 0,1789 

0,003 0,0080 0,0240 0,5540 0,6190 0,0650 0,0577 0,0176 0,0006 0,0095 0,0061 

 

0,0020 0,0150 0,4470 0,6190 0,1720 0,0160 0,0049 0,0000 0,0007 0,0012 

 

0,0140 0,0240 0,5540 0,6190 0,0650 0,0361 0,0110 0,0002 0,0037 0,0024 

 

0,0020 0,0160 0,5380 0,6250 0,0870 0,0374 0,0114 0,0002 0,0040 0,0034 

  0,0020 0,0220 0,4740 0,6250 0,1510 0,0289 0,0088 0,0001 0,0024 0,004 

 

2,6 m
3
/s virtaaman tuloksista nähdään, että leikkausjännitykset nousevat lammen 

keskiosissakin yli 0,9 Pa:n. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että resuspensioriski on 

suuri kaikille hiekan, siltin ja orgaanisen aineen partikkeleille. Jopa hienoa sora-ainesta 

voi resuspensoitua tämän suuruisilla virtaamilla. 

Virtaaman laskiessa 0,9 m
3
/s suuruiseksi pysyttelevät leikkausjännitykset edelleenkin 

huomattavan korkealla, jopa suurempina kuin ylivirtaamalla (2,6 m
3
/s). Yhtä 

poikkeusarvoa lukuun ottamatta jokaisesta lammen kohdasta laskettiin 0,7–1,6 Pa:n 

arvoja. Näin suurilla arvoilla hiekan, siltin ja orgaanisen aineksen lisäksi myös 

pienimmät sorapartikkelit lähtevät liikkeelle. 

Vasta virtaaman laskiessa 0,09 m
3
/s suuruiseksi alkavat leikkausjännitysarvot laskea 

selvemmin, asettuen keskimäärin 0,1–0,3 Pa:n tuntumaan. Laskusta huolimatta jälleen 

hiekan, siltin ja orgaanisen aineksen partikkelit ovat resuspensiovaarassa aivan 

suurimpia hiekkapartikkeleita lukuun ottamatta. 
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Alimmalla 0,003 m
3
/s mallinnusvirtaamalla leikkausjännitykset jäävät kaikkialla 

lammessa alle 0,01 Pa:n suuruisiksi, joten vaaraa resuspensiolle ei pitäisi olla aivan 

alimmilla virtaamilla. 

5.2.6 Huomioita Pyörrelampi 2:n tuloksista 

Myös tämän rakenteen kohdalla virtausnopeudet nousivat erittäin suuriksi yleisiin 

suosituksiin verrattuna (ks. 2.9). Toisaalta itse pyörrelampeen muodostui jokaisella 

virtaamalla selkeä, erittäin hitaan virtaaman alue, joka mahdollistaa partikkelien 

laskeutumisen. Myöskään Pyörrelampi 2:n tapauksessa ei onnistuttu huomioimaan 

kasvillisuuden vaikutuksia virtaukseen, joten todellisuudessa virtausnopeudet lienevät 

hieman matalampia.  Tämä voi osaltaan pienentää resuspensioriskiä, joka arvioinnin 

mukaan on huomattavan korkea, varsinkin suuremmilla virtaamilla (kts. 5.2.5). 

Tehokkuuden kannalta myös Pyörrelampi 2 näyttäisi pidättävän partikkeleita parhaiten 

silloin, kun sen sisäiset virtausnopeudet jäävät suurimmillaankin noin 0,1 m/s. 

Vesipinta-alaltaan Pyörrelampi 2 jää ainoastaan 0,0004–0,0014 % osuuteen valuma-

alueen pinta-alaan nähden. Tämä osuus on erittäin pieni verrattuna muiden 

vesiensuojelurakenteiden mitoitussuosituksiin (kts. 2.5, 2.7). Pinta-alaa voidaan 

kasvattaa esimerkiksi rakentamalla useita pyörrelampia sarjaan. 

Hienoa hiekkaa ja silttiä pidättyi lampeen huomattavasti orgaanista ainesta paremmin. 

Pidättyminen tehostui virtaaman vähetessä. Paras reduktio saavutettiin 0,09 m
3
/s 

suuruisella virtaamalla, jolloin lammen sisäinen virtausnopeus oli suurimmillaan noin 

0,1 m/s. Kuitenkaan pienimmällä 0,003 m
3
/s mallinnusvirtaamalla partikkeleita ei enää 

juurikaan kulkeutunut lampeen asti. 

Pyörrelampi 2: n teho todettiin erittäin hyväksi pinta-alaansa nähden. Parhaimmillaan 

hienoja hiekka- ja silttipartikkeleita pidättyi jopa 40–60 %. Ellei aivan alimpia virtaamia 

lasketa, päästiin aina vähintään reiluun 10 % reduktioon hienon hiekan ja siltin osalta. 

Myös orgaanista ainesta pidättyi kohtuullisia määriä, joskin huomattavasti vähemmän 

kuin edellä mainittuja partikkeleita (Kuva 51.). Pitemmän ajan nettotehokkuus saattaa 

kuitenkin jäädä laskelmia heikommaksi korkean resuspensioriskin vuoksi. Toisaalta 

arviot resuspensioriskin suuruudesta ovat vain suuntaa-antavia, ja todellisuudessa siltä 
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suojaavat pyörteen keskelle suuntautuva keskipakoisvoima sekä lammessa kasvava 

kasvillisuus. 
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6 YHTEENVETO 

Työn aiheena oli perehtyä vesiensuojelurakenteiden ja erityisesti uuden innovaation, 

pyörrelammen, toimintaan, suunnitteluun ja mitoitukseen. Pilottikohteina toimivat 

Limingan Nipsinginojalle rakennettavat kaksi pyörrelampea, joiden toimintaa pyrittiin 

tarkastelemaan COMSOL Multiphysics –ohjelman avulla. Mallinnuksen tueksi alueelta 

otettiin myös maaperä- ja sedimenttinäytteitä. 

Mallinnustulosten perusteella pyörrelammet soveltuivat parhaiten karkean kiintoaineen, 

kuten hiekan tai siltin pidättämiseen. Toisaalta myös orgaanista ainesta saatiin 

pidättymään lampiin. Pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta karkeimmat hienon hiekan 

partikkelit laskeutuivat pyörrelampiin tehokkaimmin. Yleisesti ottaen 

kiintoainereduktiot olivat erittäin lupaavia rakenteiden huomattavan pieneen vesipinta-

alaan nähden. Alivirtaamia lukuun ottamatta kiintoainetta poistui noin kymmenestä 

prosentista aina kuuteenkymmeneen prosenttiin asti, parhaiden tulosten ajoituttua 

normaalivirtaamalle (MQ). 

Kahta erilaista pyörrelampityyppiä tarkasteltaessa päädyttiin tulokseen, jonka 

perusteella lampi toimii tehokkaimmin ilman varsinaista virranohjainta, kunhan virtaus 

tuo partikkelit pyörrelampeen. Tässä tapauksessa lammessa oli jyrkkäreunainen 

ponttiseinärakenne, joka edesauttaa veden pyörimisliikettä lammessa samalla eroosiolta 

suojaten. Toisaalta toinen mallinnettavista lammista vaati toimiakseen uoman poikki 

rakennettavan virranohjaimen, jotta partikkelit saatiin ohjattua lampeen uoman 

päävirran mukana. Ilman virranohjainta partikkelit ohittivat lammen ojauomaa pitkin. 

Pyörrelampia eri virtaamilla mallinnettaessa havaittiin, että molemmat lammet toimivat 

tehokkaimmin silloin, kun lammen sisäinen virtausnopeus ei noussut juuri 0,1 m/s 

suuremmaksi. Tämä voisi toimia maltillisena lähtökohtana pyörrelampien mitoitukselle, 

mikäli sama tulos vahvistuu myös käytännössä veden sameusmittausten perusteella. 

Molempien pyörrelampityyppien havaittiin olevan alttiina resuspensiolle. 

Resuspensioriski näyttäisi olevan suurin pidättymien osalta tehokkaimmin toimivassa 

Pyörrelampi 2:ssa suurilla virtaamilla. Myös Pyörrelampi 1:n kohdalla riski on 
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huomattava, mutta maltillisempien lammensisäisten virtausnopeuksien vuoksi se ei 

nouse aivan yhtä suureksi. Toisaalta kasvillisuudella voidaan vähentää 

resuspensioriskiä. 

Epävarmuutta työhön toivat epätarkka keila-aineisto, jonka avulla mallien piirtäminen 

oli melko suurpiirteistä. Pyörrelampien mallit jäivät yksinkertaistuksesta huolimatta niin 

monimutkaisiksi, ettei mallintaminen turbulenttisella virtauksella onnistunut. Tämän 

vuoksi jouduttiin käyttämään mallinnuksessa laminaarivirtausta, joka ei myöskään 

huomioi kasvillisuuden vaikutuksia virtaukseen. 

Pienistä ongelmista huolimatta saadut tutkimustulokset olivat lupauksia herättäviä, ja 

pyörrelammet voivat olla hyödyllinen lisä jo olemassa olevien vesiensuojelurakenteiden 

joukkoon. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää apuna jatkotutkimukseen, tai 

suunniteltaessa uusia pyörrelampia. 
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