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Tiivistelmä

Tässä diplomityössä tarkastellaan maatalouskosteikkojen toimintaa maatalouden vesistö kuormituksen vähentäjänä.
Maatalouden aiheuttama vesistökuormitus on merkittävä monissa vesistöissä ja koostuu pääosin hajakuormituksesta
ja vähäisissä määrin pistekuormituksesta. Hajakuormitus tarkoittaa kaikkialta pelloilta ojiin ja edelleen vesistöihin
laskeutuvia ravinteita ja kiintoainetta. Työssä perehdytään maataloudessa käytettyihin lannoitteisiin ja niiden
vaikutuksiin vesistöissä sekä tutkitaan kiintoaine- ja ravinnekuormituksen vähentymistä vesiensuojelu kosteikoilla.
Tutkimuskohteena toimivat Akionlahden ja Oivangin vesiensuojelukosteikko, Nipsinginojan sekä Rauhionojan
kosteikot. Kosteikojen toimintaa tutkittiin vertailemalla fosforin, typen ja sameuden muutoksia eri vuodenaikoina
kosteikolle tulevasta ja lähtevästä vedestä. Osalle kohteista tehtiin reduktiolaskelmia. Lisäksi havainnoitiin, kuinka
kosteikkojen ja patojen rakentaminen sekä kasvillisuuden lisääminen mahdollisesti vaikuttaa kiintoaine- ja
ravinnepitoisuuksiin. Mittauspisteet ovat aina olleet samat, jotta ne ovat vertailukelpoisia.
Tulosten perusteella kosteikot pidättävät ravinteita ja kiintoainetta vaihtelevasti. Akionlahden tuloksista paljastui, että
fosfori pidättyy hyvin. Oivangin kosteikko pidättää hyvin kiintoainetta, vaikka alussa pidättyvyys on huono.
Nipsinginojalla ja Rauhionojalla tulisi panostaa monimuotoisuuteen ja maisema-arvoa tulisi lisätä. Tämä lisäisi
maiseman viihtyvyyttä ja kiintoaineksen ja ravinteiden pidättyvyyttä.
Kosteikkojen haasteena on se, että denitrifikaatio ja fosforin adsoptio vaativat osittain vastakkaisia olosuhteita.
Fosforin adsorptio toimii tehokkaimmin hapekkaissa olosuhteissa, kun taas denitrifikaatio toimii tehokkaimmin
hapettomissa olosuhteissa. Tutkimustulosten perusteella viipymäajalla on tärkeä merkitys fosforin pidättymiseen.
Typen poistumiselle tulisi varmistaa myös anaerobisia olosuhteita kosteikolle.
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Abstract

The main target of this study was to study retention of nutrients and suspended solids in different wetland systems at
North Ostrobothnian region. Study sites were Akionlahden and Oivangin water protection wetlands and Nipsinginoja
and Rauhiojan wetlands, which function were studied using water samples. Changes in inlet and outlet concentrations
of phosphate, nitrogen and values of turbidity values at different seasons and years were used to evaluate
performance of studied wetlands. Also effect of wetland construction and vegetation cover were evaluated.
According to results retention of nutrients and suspended solids into wetland varied notable. Akionlahden wetland
diminished phosphate concentrations efficiently, whereas retention of suspended solids was good at Oivangin
wetland. At Nipsinginoja and Rauhionoja more attention should put on wetland structures to improve retention
possibilities.
Challenge with function of wetlands are that denitrification and adsorption of phosphate requires different conditions.
For efficient retention both oxide and anoxic conditions are required and thus also long retention times are needed in
wetlands.
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Alkusanat
Tämän diplomityön tarkoituksena on ollut tutkia Akionlahden kosteikon ja
Oivangin vesiensuojelukosteikon toimintaa sekä tarkastella Nipsinginojan ja
Rauhionojan vedenlaatua. Työn on rahoittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus sekä Limingan kunta. Maa- ja vesitekniikan tuki on
tukenut minua apurahan muodossa.

Työn ohjaajana ja tarkastajana on toiminut tohtori Marttila Hannu Oulun
yliopistosta ja Rintala Jaana Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksesta. Haluan kiittää heitä ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen henkilökuntaa tuesta ja kiinnostuksesta työtäni
kohtaan. Erityiskiitos kuuluu ohjaajalleni, Marttila Hannulle, opastuksesta ja
tuesta sekä koulutussuunnittelijalle ja opintoneuvojalle Luhtaanmäki Saaralle.

Oulussa 20.06.2017
Kahelin Heli
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1 Johdanto
Tämä opinnäytetyö tutkii Akionlahden ja Oivangin kosteikkojen toimintaa sekä
Nipsinginojan ja Rauhionojan vedenlaadun tarkastelua. Työ tehdään PohjoisPohjanmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Limingan
kunnalle. Työssä keskitytään maatalouden vaikutukseen vesiensuojelussa ja
niiden vaikutuksien vähentämiseen kosteikoilla.

Työn

tavoitteena

on

selvittää

kosteikkojen,

patojen

ja

kasvillisuuden

merkityksen kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksien vähentämisessä. Työssä
selvitetään

fosforin,

typen

sekä

sameuden

käyttäytymistä

erilaisissa

olosuhteissa. Lisäksi kirjallisuuskatsaus osassa perehdytään maatalouden
vaikutuksiin vesistöissä.

2 Maatalouden vesistökuormitus

Maatalous on noussut huomattavaksi Suomen vesistöjen kuormittajaksi
yhdyskuntien ja teollisuuden jätevedenpuhdistuksen tehostumisen myötä.
Maatalous on koneellistunut, lannoitus on lisääntynyt ja peltoja on salaojitettu.
Tämä on tehostanut viljelyä, tehnyt siitä alueellisesti erikoistuneempaa ja
nostanut

satotasoa.

maatalouden

Nämä

aiheuttamaan

muutokset

ovat

luonnollisesti

vesistökuormitukseen

ja

sen

vaikuttaneet
kehitykseen.

Maatalouden osuus kuormituksesta on pysynyt suurena siitä huolimatta, että
maatalouden ympäristötukijärjestelmän käyttöönotto vuonna 1995 on muuttanut
viljelymenetelmiä
ympäristökeskus
ihmistoiminnoista

ympäristöystävällisempään
2012)

Maatalouden

aiheutuvasta

vesien

suuntaan.

(Suomen

fosforikuormituksen

osuus

kokonaisravinnekuormituksesta

oli

vuonna 2004 noin 63 % ja typpikuormituksen noin 51 %. (Pohjois-Pohjanmaan
ELY

2011)

Maatalousalueiden

läpi

virtaavissa

ojavesissä

fosfori-

ja

typpipitoisuudet ovat korkeita verrattuna luonnontilaisiin maihin. (Bechmann et
7

al. 2004) Erityisesti fosforin huuhtouman muutos lannoituksessa tapahtuneiden
muutosten jälkeen voi näkyä vasta vuosien tai jopa vuosikymmenten kuluttua.
(Grimvall et al. 2000, Vagstad et al. 2001)

Vesistöjen

tilaa

heikentää

ravinnekuormitukset,

jotka

erityisesti

pelloilla

huuhtoutuvat

syntyvät

vesistöihin

kiintoaine-

ja

hajakuormituksena.

(Pohjois-Pohjanmaan ELY 2011) Maatalouden alueellinen keskittyminen ja
yksikkökoon

kasvaminen

saavat

aikaan

ei-toivottavan

vaaran

hajakuormituksesta pistekuormituksen suuntaan. (Raimo et al. 2008) Vesistöjä
kuormittava kiintoaines koostuu orgaanisesta ja epäorgaanisesta aineksesta.
Maanviljelyssä käytettävien lannoitteiden sisältämät fosfori ja typpi aiheuttavat
merkittävimmät ravinnekuormitukset vesistöihin. (Suomen ympäristökeskus
2012) Ravinteista erityisesti fosforiin on syytä kiinnittää huomiota vesistöjen
kuormittajana. Fosforin huuhtoutuminen vesistöihin on vahvasti yhteydessä
kiintoaineen huuhtoutumiseen, koska pääosa fosforista on sitoutuneena
hienojakoisiin maapartikkeleihin. (Pohjois-Pohjanmaan ELY 2011, Hatch et al.
1999, Reynolds & Davies 2001, Uusitalo et al. 2003)
Peltoviljelyssä vesistön kuormituksen määrään vaikuttavat monet tekijät. Näitä
ovat muun muassa peltojen määrä kyseisellä valuma-alueella, sijainti
vesistöihin nähden, pellon kaltevuus, maalaji, pellon käyttö, viljelytekniikka,
lannoitteiden

käyttömäärä

ja

levitystapa

sekä

pellon

vesitalous.

(Ympäristöministeriö 2011)

Vuonna 2006 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen vesiensuojelun uusista
valtakunnallisista tavoitteista vuoteen 2015 asti. Periaatepäätöksen olennainen
tavoite on, että maatalouden kuormitus vähenisi kolmanneksella verrattuna
vuosien 2001–2005 kuormitukseen vuoteen 2015 mennessä. Pidemmän
aikavälin tavoitteena on puolittaa maatalouden kuormitus vesiin. Tutkimusta on
lisättävä,

jotta

käyttöön

saataisiin

uusia

kustannustehokkaita

vesiensuojelutoimia, joka puolestaan johtaisi mahdollisuuteen saavuttaa
periaatepäätöksen tavoitteet. (Ympäristöministeriö 2011)
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2.1 Kiintoainekuormitus

Kiintoaine on hiukkasmaista, orgaanista eli eloperäistä ainesta esimerkiksi
kuollutta levä- tai kasviainesta tai epäorgaanista eli elotonta mineraaliainesta.
Orgaaninen eli eloperäinen aines voidaan jakaa kahteen luokkaan koon
perusteella: karkea rakeinen ja hienojakoinen orgaaninen aines. (PohjoisPohjanmaan ELY 2011) Epäorgaaninen aines on raskaampaa kuin orgaaninen
aines ja laskeutuu nopeammin kuin orgaaninen aines (Jämsén & Marttila 2011).
Yleinen määritelmä on, että kaikki joessa kulkeutuva, raekooltaan suurempaa
kuin 0,45 µm on kiintoainetta. Kiintoaine päätyy jokeen yleensä eroosion ja
ilmalaskeuman kautta. Kiintoaine kasaantuu hitaan virtaaman alueille ja
aiheuttaa suurina pitoisuuksina veden samentumista sekä pohjan liettymistä.
Tämä vaikuttaa joen toimintaan ja eliöstöön haitallisella tavalla. (PohjoisPohjanmaan

ELY

2011)

Osa

fosforista

ja

typestä

on

sitoutuneena

kiintoaineeseen, joten kiintoainekuormituksen pienentyessä, vähenee myös osa
ravinnekuormituksesta. (Jämsén & Marttila 2011)

Kiintoainekuormituksen takia kalojen kutu- ja ruokailuolosuhteet häiriintyvät.
Kiintoainekuormitus vaikuttaa pohjaeläimiin ja vesikasveihin muun muassa
hankaamalla niiden pintaa ja tämän lisäksi pohjaeläinten hengityselimet kärsivät
hienosta kiintoaineesta. Veden mukana kulkeutuva kiintoaine voi tukehduttaa
vesikasveja,

periphytonia

ja

heikentää

perustuotantoa

pienentämällä

fotosynteesiin tarvittavaa valon määrää. (Pohjois-Pohjanmaan ELY 2011)

2.1.1 Sameus

Veden sameus johtuu savesta, raudasta tai kolloidisista yhdisteistä. Sitä voivat
aiheuttaa myös mm. alumiini, sinkki ja mangaani. Sameuden voimakkuus
riippuu liettyneen aineen pitoisuudesta ja hiukkaskoosta. Sameutta voidaan
luonnehtia veden vähentyneenä valonläpäisevyytenä, mikä aiheutuu veteen
suspendoituneista hiukkasista. Sameus ilmoitetaan FTU-yksikköinä (Formazin
Turbidity Units). (Oravainen 1999)
9

Kirkkaan

veden

sameus

on

pienempi

kuin

1,0

FTU.

Käyttökelpoisuusluokituksen mukaan veden sameuden ollessa yli 1,5 FTU voi
sen luokka alentua erinomaisesta hyväksi. Mikäli sameus on välillä 1-5 FTU,
puhutaan lievästi sameasta vedestä. Nämä arvot ovat ominaisia lievästi
reheville järvivesille. Syvänteiden pohjalla saattaa esiintyä sameuden nousua
(sameus 5-10 FTU) jopa kirkkaissakin vesissä. Kesällä sameus on luonnollisesti
suurempi kuin talvella päällysvedessä sijaitsevan leväsamennuksen takia.
Jokivesissä eroosio on voimakkaampaa, minkä seurauksena joet ovat yleensä
selvästi järvivesiä sameampia. Lisäksi jokivesissä sameuden vaihtelu on
voimakkaasti kytköksissä vuodenaikojen vaihteluun ja sadantaan. Kevättulvien
aikana rannikon joet ovat erittäin sameita (sameus jopa yli 100 FTU).
(Oravainen 1999)

2.2 Ravinnekuormitus

Maatalouden aiheuttamista ravinnekuormituksista suurimpana haasteena ovat
fosfori-

ja

typpikuormituksen

ympäristökeskuksen

sekä

selvityksen

eroosion

mukaan

vähentäminen.

Suomen

fosforilannoituksella

voidaan

ainoastaan noin neljäsosalla Suomen pelloista vaikuttaa sadon määrään ja
laatuun. Satovasteet ilmentävät, että korkean fosforipitoisuuden peltolohkoilla
fosforin käytöstä ei ole taloudellista hyötyä. Typpilannoitteen kallistuessa
karjanlantaa on kannattavaa käyttää lannoitteena entistä laajemmalla alueella.
Ongelmana

kuitenkin

on,

että

käytettäessä

lantaa

typpilannoitteena

fosforilannoitusta ei voi välttää, ja lannassa on fosforia enemmän kuin
seoslannoitteissa, ellei fosforia eroteta jollakin teknologialla. (Hemilä et al. 2008)
Peltoalueiden ojavesissä liukoinen typpi esiintyy useimmiten nitraattimuodossa.
(Cooke & Prepas 1998)

Kuormituksen

vaikutukset

vesistöön

riippuvat

lisäksi

ravinteiden

esiintymismuodosta. Esimerkiksi välittömästi perustuotannon saatavissa ei ole
kiintoaineeseen

sitoutunut

fosfori.

Liuenneet

ravinteet

ovat

eliöille
10

helppokäyttöisessä muodossa kuten nitraatti ja fosfaattifosfori. (Salonen et al.
1992) Liuenneiden ravinteiden osuus fosfori- ja typpikuormituksesta on suuri
erityisesti jätevesistä ja lannoitteista peräisin olevassa kuormituksessa (Horne &
Goldman 1994) Fosforin ja typen kierrot vesistöissä ovat sidoksissa ravinteiden,
erityisesti typen esiintymismuotoon.

Vesistön perustuotantoon vaikuttavat olennaisesti vesistöä ympäröivä valumaalue ja sen ravinteisuus. Vesistöihin kertyy ravinteita luontaisesti, mutta
ihmistoiminta nopeuttaa huomattavasti rehevöitymisprosessia. Rehevöityminen
käynnistyy veden pienien kasviplanktonien lisääntymisellä. (Lyytimäki & Hakala
2008)

Rehevöityminen

on

vesiorganismien

ja

kasvien

perustuotannon

nopeutunutta lisääntymistä vesiympäristössä. (Valtion ympäristöhallinto 2011)
Myös rantakiviä ja kalaverkkoja limoittavat levät lisääntyvät. Seuraavaksi
lisääntymisvuorossa ovat rantojen kaislikot ja kelluslehtiset kasvit. Lisääntynyt
kasvien ja levien biomassa lisää kuolleen orgaanisen aineksen määrää, jonka
seurauksena

happea

kuluu

enemmän.

Hapenpuute

vaikeuttaa

rehevöitymisprosessin hallintaa ja happikadon riski kasvaa. Rehevöitymisen
seurauksena ilmaversoiset ja kelluslehtiset kasvit lisääntyvät tehokkaasti. Aluksi
myös uposlehtiset kasvit lisääntyvät, mutta rehevöitymisen edetessä ne kärsivät
valon puutteesta. Kasviplanktonin lisääntyminen aiheuttaa myös veden
samentumista, mikä taas vaikeuttaa fotosynteesiä etenkin uposlehtisillä
kasveilla. (Lyytimäki & Hakala 2008)

Ravinteita sitovat erityisesti suurten vesikasvien pinnoilla kasvavat epifyytit eli
päällyslevät. (Kääriäinen & Rajala 2005) Ravinteiden määrän kasvaessa levien
määrä lisääntyy voimakkaasti valoisassa kerroksessa. Myös kalakantojen
muutokset

ovat

esimerkki

rehevöitymisen

seurauksista.

Kalat

syövät

eläinplanktonia, joka puolestaan käyttää kasviplanktonia ravinnokseen, jonka
seurauksena kasviplankton lisääntyy entisestään. Lisäksi kalat saavat aikaan
pohjaan sitoutuneiden ravinteiden pääsyn takaisin kiertoon. Kalat pöläyttelevät
järven pohjaa vapauttaen sedimentoituneet ravinteet. Rehevöityneiden järvien
kalastusta tulisikin tehostaa. (Lyytimäki & Hakala 2008)
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2.2.1 Fosfori

Fosfori esiintyy luonnossa ensisijaisesti liukoisessa muodossa ortofosfaattina
PO43-, maaperässä yleensä mineraaleissa niukkaliukoisina alumiini-, kalsium- ja
rautafosfaatteina, sekä orgaanisina yhdisteinä (mm. ATP).
minimiravinne

vesistöissä

ja

sen

seurauksena

Fosfori on

säätelee

vesistöjen

perustuotantoa. Luontaisesti fosforia on niukasti vesistöissä ja maaperässä ja
siitä syystä se on tuotantoa rajoittava tekijä. Useasti muita ravinteita olisi
saatavilla, mutta fosfori puuttuu. Fosforia kulkeutuu vesistöön esimerkiksi
pintavalunnan

mukana

tai

sitä

irtoaa

pohjasedimentistä.

Fosforin

kulkeutumiseen vaikuttaa olennaisesti säätila (Vuorenmaa et al. 2002). Fosfori
on kasveille välttämätön aine ja sitä lisätään pelloille lannoitteena. Tämän
seurauksena vesistöt rehevöityvät ja vesikasvillisuus lisääntyy. Levät pystyvät
käyttämään osan fosfaateista suoraan ravinnokseen. Lannoituksen vesistöjä
rehevöittävää vaikutusta hillitsee se, että fosfaattien niukkaliukoisuuden
ansiosta

ne

huuhtoutuvat

rehevöitymisasteesta

maaperästä

saadaan

hitaasti.

määrittämällä

Tietoa

vesistön

vesistöjen

fosforipitoisuus.

Luonnonvesien fosforipitoisuus on 10 - 20 mikrogrammaa litrassa ja
rehevöityneissä

vesistöissä

yli

40

mikrogrammaa

litrassa.

Liiallisen

fosforipitoisuuden voi havaita rantakasvien ja leväkukintojen lisääntymisenä
sekä kivien ja rantojen limoittumisena. (Perttilä 2012)

Vedessä suurin osa fosforista on tiukasti sitoutuneena hiukkasmateriaalien
pintaan tai kukinnon päättäneisiin leviin ja painuu niiden mukana vesistön
pohjaan varsinkin hapettavissa olosuhteissa rautayhdisteinä, ferrifosfaattina ja
ferrihydroksidifosfaatti-kompleksina. Vain pieni osa kokonaisfosforista on
liukoisessa muodossa. Fosforin liukenevuuteen vaikuttaa maan happamuus ja
happamassa maassa fosfaatit muuttuvat liukenemattomiksi fosforiyhdisteiksi.
Hapetus-pelkistyspotentiaalin laskiessa ferriyhdisteet pelkistyvät ferroyhdisteiksi
ja niiden fosfaatit muuttuvat liukoisiksi yhdisteiksi ja vapautuvat veteen. Fosforin
liukenemista

veteen

hapettomissa

olosuhteissa

kutsutaan

sisäiseksi

ravinnekuormitukseksi. (Pankakoski 1996)
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Maassa fosfori pidättyy erityisesti alumiinin ja raudan oksideihin, jotka syntyvät
rapautumisen lopputuotteina. Savimaissa on yleensä enemmän näitä yhdisteitä
verrattuna karkeisiin maihin, joten savimaissa fosforin pidättäytyminen on
tehokkaampaa. Happamuuden lisääntyminen kivennäismailla lisää fosforin
pidättäytymistä ja sitä kautta sen huuhtoutumista eroosioaineksen mukana.
Happamuus

kuitenkin

huonontaa

fosforin

käyttökelpoisuutta

kasveille.

Vastaavasti orgaaninen aines vähentää fosforin pidättäytymistä ja siitä syystä
esimerkiksi turvemaissa on hyvin vähän fosforia sitovia yhdisteitä. (Hartikainen
1996)

2.2.2 Typpi

Typpi esiintyy vesissä molekulaarisena typpenä N2, ammoniumtyppenä NH4N,
nitriittinä

NO2,

nitraattina

NO3,

orgaanisessa

hiukkasaineksessa.

muuttumaan

aina

liukoiseksi

liuenneina
Typpi

orgaanisina

pyrkii

nitraatiksi.

yhdisteinä

hyväkuntoisessa

Typpi

rajoittaa

ja

maassa
vesistöjen

perustuotantoa heti fosforin jälkeen. Typen rehevöittäviä vaikutuksia vesistöissä
ei

kuitenkaan

pidetä

Kokonaistyppipitoisuus

yhtä

voimakkaina

luonnonvesissä

ja

näyttää

uhkaavina
kuinka

kuin

fosforin.

korkea

vesistön

rehevyystaso on. Maatalous on maamme suurin vesistöjen typpikuormituksen
lähde. (Perttilä 2012)

Typpi on yksi kasvien pääravinteista. Perustuottajat käyttävät kasvuunsa typen
epäorgaanisia muotoja: ammoniakkia, nitriittiä ja nitraattia. Nitraatti on
määrällisesti

tärkein

typpiravinne.

Useimmat

typen

suolat

ovat

hyvin

vesiliukoisia, joten ne eivät varastoidu maaperään vaan huuhtoutuvat
sadevesien

mukana

valuma-alueelta

vesistöihin.

(Perttilä

2012)

Pitkät

poutajaksot saattavat lisätä vesistön typpikuormitusta, sillä kuivassa maassa
kasvit eivät pysty hyödyntämään maan typpivaroja tehokkaasti, jolloin
helppoliukoista typpeä rikastuu maan pinnalle, josta se huuhtoutuu seuraavien
runsaiden sateiden mukana. (Hartikainen 1996)
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Maassa typen reaktiot ovat monimutkaisia ja vallitsevista olosuhteista riippuvia.
Typen

huuhtoutumisriskiin

vaikuttavat

tekijät

tärkeysjärjestyksessä

ovat:

sademäärä, lannoituksen voimakkuus, maalaji, pohjaveden korkeus, viljelykasvi
ja lannoitusaine. Typen huuhtoutumiseen vesistöihin vaikuttaa olennaisesti
maan vedenpidätysominaisuudet. Huonosti vettä pidättävät karkeat maalajit ja
niissä on suurin riski typen huuhtoutumiselle. Tiivistyneet maat pidättävät vettä
paremmin ja niissä typen huuhtoutuminen on vähäisempää. (Hartikainen 1996)

2.3 Sisäinen kuormitus

Vesistöissä tapahtuu sisäistä kuormittumista ulkoisista kuormituslähteistä
tulevan kuormituksen lisäksi. Pohjalietteessä olevat ravinteet vapautuvat
uudelleen liukoisiksi kuten fosfori. Rehevät leväkasvustot aiheuttavat vesien
pohjiin paljon kuollutta kasviainesta, joka hajotessaan kuluttaa happea.
Vedenpohjan hapettomat olosuhteet vapauttavat sedimentistä liukoista fosforia.
Sisäistä kuormitusta aiheuttavat muun muassa särkikalat pöyhimällä vesistöjen
pohjia. Myös diffuusion ja sekoitusvirtausten vaikutuksesta aiheutuu sisäistä
kuormitusta. (Eloranta 2005)

Sisäisen kuormituksen suuruuteen vaikuttavat muun muassa hapenkulutus,
sedimentin fosforin pidätyskyky, sedimentin fosforin jakautuminen eri fraktioihin,
vesistön pohjadynamiikka sekä sedimentin ravinnepitoisuus (Salonen et al.
1992). Esimerkiksi aerobisissa oloissa fosforia vapautuu pohjasedimentistä
yleensä huomattavasti vähemmän kuin anaerobisissa oloissa (Frisk 1978,
Jenssenin et al. 1992).

Etenkin rehevät ja matalat vesistöt kärsivät kesällä suuresta sisäisen
kuormituksen osuudesta verrattuna kokonaiskuormitukseen (Saarijärvi &
Sammalkorpi 2005). Kun ulkoinen kuormitus on huomattavasti pienentynyt ja
silti kasvukauden ravinnepitoisuudet ovat selvästi suurempia kuin valumaalueelta tuleva kuormitus antaisi olettaa, jäljelle jää sisäisen kuormituksen
vaikutus. Kyseistä ilmiötä voidaan pitää yhtenä sisäisen kuormituksen
14

tunnusmerkkinä. (Martinmäki et al. 2010) Jo ohuessa sedimenttikerroksessa on
kymmeniä kertoa enemmän fosforia kuin koko vesistössä. Tästä syystä
sedimentin fosforista vapautunut pieni määrä fosforia sisäisenä kuormituksena
aiheuttaa merkittävän lisäyksen koko vesistön fosforipitoisuuteen. (Saarijärvi &
Sammalkorpi 2005, Salonen et al. 1992)

2.4 Vesistöjen luokittelu

2.4.1 Käyttökelpoisuusluokittelu

Vesistöjen yleinen käyttökelpoisuusluokitus kuvastaa vesistöjen keskimääräistä
vedenlaatua.

Käyttökelpoisuusluokitus

kertoo

vesistön

soveltuvuudesta

vedenhankintaan, kalavesiksi ja virkistyskäyttöön. Luokitusta käytetään mm.
tiedotustehtävissä ja kansainvälisissä vertailuissa. Tarkastelujakson aikana
fysikaalisten ja kemiallisten vedenlaatumuuttujien, bakteerien keskimääräisten
pitoisuuksien ja levähaittojen perusteella määräytyy pääasiassa vesistön
laatuluokka. Jotta vesistön laadun luokittelemisessa saadaan luotettava tulos,
mitataan useita eri muuttujia, joissakin tapauksissa lähes neljääkymmentä eri
muuttujaa. Tapauksissa, missä vesistö ei ole kovin saastunut tai mittavasti
kuormitettu, riittää noin kahdenkymmenen eri muuttujan säännöllinen mittaus.
(Kivioja 2002)

Vesistöjen

käyttökelpoisuusluokitus

rehevyysasteen

kuvaamiseen

on

viisiportainen. Muun muassa kirkkaat ja karut vesistöt, joissa leväkukinnot ovat
harvinaisia kuuluvat käyttöluokkaan erinomainen. Luokan alentuessa veden
rehevyys kasvaa, jonka seurauksena vesi samenee ja leväkukinnot yleistyvät.
On havaittavissa, että karuissa vesistöissä lajimäärä saattaa lisääntyä.
Kuitenkin lajisto köyhtyy fysikaalisten ja kemiallisten muutoksien myötä.
Vesistöissä

tapahtuvat

lajimuutokset

näkyvät

vesistön

ekosysteemissä,

rakenteessa ja toiminnassa. (Walls & Rönkä 2004)
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2.4.2 Ekologinen luokittelu

Ekologisen tilan luokka ilmaisee ihmistoiminnan vaikutuksen vesistön tilaan
verrattuna luonnolliseen tilaan. Luokkia on viisi: erinomainen, hyvä, tyydyttävä,
välttävä ja huono. Kun alustetaan vesienhoidon suunnitteluun kuuluvia
toimenpideohjelmia, käytetään pohjana ekologista luokittelua. (Perttula &
Sydänoja 2013)

Kaikille järville, joille ja rannikkovesille luokittelun pohjana ovat omat
luokkarajansa

eri

luokittelutekijöillä

erilaisien

pintavesityyppien

mukaan.

Tyypittelyssä on huomioitu mm. järvien humuspitoisuus ja koko. Jokien valumaalueilla tyypittelyssä on huomioitu turvemaan, kangasmaan ja savimaan osuus.
Rannikkovedet on tyypitelty etupäässä maantieteellisen sijainnin ja mm.
vesialueen avoimuuden mukaan. (Perttula & Sydänoja 2013)

Ensimmäiseen, vuosien 2000 - 2007 tietoihin pohjautuvaan luokitteluun
verrattuna luokittelujärjestelmää on joiltakin osin muutettu ja tarkennettu.
Aikaisempaan luokittelujaksoon verrattuna vesien biologisista tekijöistä on saatu
paljon uutta seurantatietoa. Toisella luokittelukierroksella on ollut käytössä
laajempi seuranta-aineisto ja on tapahtunut luokitteluteknisiä muutoksia.
Ekologisen luokan muutokset ovat seurausta näistä asioista, eikä itse vesien
tilassa ole juurikaan tapahtunut, muutamia kohteita lukuun ottamatta, tilaluokan
muutoksia. (Perttula & Sydänoja 2013)
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3 Maatalouden vesiensuojelukosteikko
Maatalouden
suunnitella

vesiensuojelukosteikkojen
ja

rakentaa

pääasiallisena

tavoitteena

ympäristövaikutuksiltaan

on

mahdollisimman

monimuotoinen kosteikko. Kosteikon perustamisen lähtökohtana on usein
vähentää

kosteikon

yläpuoliselta

valuma-alueelta

valuvan

veden

ravinnekuormitusta. Maataloudesta syntyvä ravinnekuormitus, joka kulkeutuu
puhdistettavaksi

vesiensuojelukosteikkoihin,

koostuu

usein

suurista

vesimääristä ja matalista pitoisuuksista. Veden lämpötilaan ja hydrologiaan
vaikuttaa merkittävästi vuodenaikojen vaihtelu. Syksyllä syyssateiden aikaan ja
keväällä lumen sulannan aikaan syntyy pääosa vuoden valunnasta. Kesällä
poikkeukselliset sääilmiöt aiheuttavat virtaamapiikkejä muuten hyvin pienille
virtaamille. Ilmastonmuutoksen mukana yleistyvät leudot talvet asettavat kovan
haasteen maatalouden vesiensuojelulle. Kosteikot toimisivat mahdollisimman
tehokkaasti, jos lämpötilat olisivat suurten virtaamien aikaan korkeat ja pienten
virtaamien aikaan matalat. Todellisuudessa tilanne on juuri päinvastoin.
Kosteikoissa vedenpuhdistusmekanismit harvoin puhdistavat maatalouden
valumavesiä tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. (Puustinen et al. 2007)

Maatalouskosteikkojen

suunnitteluperiaatteet

pohjautuvat

keskimääräisiin

sääoloihin ja hydrologisiin ilmiöihin. Kosteikkopaikan valinnalla voidaan
välillisesti vaikuttaa yläpuolisen valuma-alueen ominaisuuksiin. Kosteikon
rakentaminen vaikuttaa alapuolisen vesistön hydrologiaan.
toiminta

perustuu

kosteikossa

veden

vaikuttavat

viipymiseen
kosteikon

kosteikossa.

suhteellinen

Kosteikkojen

Veden

pinta-ala

viipymiseen
ja

kosteikon

hydraulinen tehokkuus. Silloin tapahtuvat veden puhdistusprosessit. Pitkä
viipymäaika parantaa aineiden pidättymistä ja vastaavasti lyhyt viipymä
aiheuttaa kosteikkoon jääneiden ainesten liikkeelle lähdön. Äkillisen lyhyen
viipymäajan aiheuttavat mm. tulva-ajat ja rankkasateet. Vaihtelevat hydrologiset
olosuhteet aiheuttavat ainesten kiertoa vedessä. Kosteikkoihin pyritään
luomaan olosuhteita, joissa aineita pidättyy ja estämällä olosuhteita, joissa
aineet lähtevät kosteikosta liikkeelle. Kosteikkoon varastoituvat aineet voivat
lähteä liikkeelle olosuhteiden muuttuessa. Näitä aineita ovat kiintoaine,
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partikkelimainen fosfori ja liukoinen fosfori. Typpi on aine, joka vapautuu ilmaan
kaasumaisena ja poistuu näin pysyvästi kosteikon ainekierrosta. (Puustinen et
al. 2007)

Kosteikot

muodostuvat

ominaisuuksien

hyvin

perusteella.

erilaisiksi

ekosysteemeiksi niihin

Kosteikkoihin

muodostuu

luotujen

kasvillisuutta

kasvupaikkavaatimusten, vesisyvyyden ja sen vaihtelevuuden mukaan. Mataliin
kosteikkoihin muodostuu paljon kasvillisuutta, kun syvimmät alueet jäävät
avovesialueiksi. Vesikasvit tarvitsevat kasvaakseen valoa ja avonaisessa
maastossa kosteikko kehittyy erilaiseksi kuin metsässä, koska varjostus
vähentää vesikasvien kasvua. Metsäisiltä valuma-alueilta kiintoaineita vesiin
tulee vähemmän kuin viljellyltä alueilta (Keddy 2010). Kosteikon koko on
suoraan

verrannollinen

tehokkuuteen.

veden

Kosteikkoja

viipymäaikaan
rakennettaessa

ja

sitä

pyritään

kautta

kosteikon

muodostamaan

monimuotoisia elinolosuhteita esim. vaihtelevaa vesisyvyyttä varmistaakseen
useille eri lajeille sopiva kasvuympäristö. Fysikaaliset, kemialliset ja biologiset
prosessit varmistavat vesien luontaista puhdistumista kaiken tyyppisissä
kosteikoissa. (Puustinen et al. 2007)

3.1 Fosforin fysikaalinen ja kemiallinen poistuminen

Maatalouskosteikkojen

vedenpuhdistusmekanismin

toiminta

perustuu

sedimentaatioon eli kiintoaineksen laskeutumiselle kosteikon pohjalle. Suurin
osa pelloilta tulevasta fosforista on sitoutuneena kiintoaineeseen ja näin
kiintoaineen sedimentoituessa laskeutuu myös fosfori kosteikon pohjalle.
Onnistunut sedimentaatio ja samalla vedenpuhdistus vaatii riittävän pitkän
viipymäajan, jotta kiintoaines ehtii laskeutua. Kosteikon kasvillisuus toimii myös
kiintoaineen pidättäjänä, sillä kiintoaines tarttuu siihen. (Koskiaho 2006)

Kosteikkoon tulevassa vedessä osa fosforista on liuenneessa muodossa, joka
voi sitoutua kemiallisesti eli adsorptiolla kosteikossa oleviin maahiukkasiin.
Sitoutuminen perustuu maan ja veden väliseen fosforin tasapainotilaan.
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Fosforia pidättyy, kun vedessä on liikaa liuennutta fosforia verrattuna maaainekselle ominaiseen fosforin tasapainopitoisuuteen. Vastaavasti fosforia
vapautuu maaperästä kosteikon veteen, kun vedessä liuenneena olevan
fosforin pitoisuus on maaperän tasapainopitoisuutta matalampi. Tämän takia
kosteikko

kannattaa

sijoittaa

paikkaan,

johon

tulevassa

vedessä

olisi

mahdollisimman paljon liuennutta fosforia ja maaperän fosforipitoisuus olisi
mahdollisimman matala. (Puustinen et al. 2007)

Adsorption toimintaa tehostaa fosforilla kyllästymätön rauta ja alumiini, joita on
kosteikon maaperässä ja veteen sekoittuneessa kiintoaineksessa. Adsorption
toimintaan liittyy olennaisesti myös kosteikon happitilanne. Pidättyminen on
tehokkaimmillaan hapellisissa olosuhteissa kun taas hapettomissa olosuhteissa
maaperän rautaoksideista alkaa vapautua fosforia. (Puustinen et al. 2007)

Suomen kylmät ilmasto-olosuhteet aiheuttavat sen, että adsorptio ei aina toimi
tehokkaasti, eikä näin ollen ole tehokkain tapa fosforin pidättämisessä.
Vastaavasti

sedimentaatio

toimii

hyvin

kylmemmissäkin

olosuhteissa.

Pääsääntöisesti Suomen maatalousalueilta tuleva fosfori on kiintoaineeseen
sitoutunutta ja suuri osa Suomen kosteikoista fosforin poistuminen tapahtuu
sedimentaation kautta. Näin ollen fosforin poistuminen mahdollistuu myös
kylmissäkin ilmasto-olosuhteissa. (Koskiaho 2006)

3.2 Typen biologinen poistuminen

Maatalouden valumavesien mukana kulkeva typpi on pääosin nitraattimuotoista,
joka

poistuu

vedestä

denitrifikaation

kautta

(Puustinen

et

al.

2001).

Denitrifikaatiossa nitraattityppi pelkistyy heterotrofisten bakteerien toimesta
kaasumaiseksi

typeksi,

joka

haihtuu

ilmakehään

(Karttunen

2004).

Denitrifikaatio on biologinen prosessi, joka tapahtuu anoksisissa olosuhteissa,
eli

ilman

vapaata

typenpoistoprosessi

happea

(Karttunen

kosteikoissa.

2004).

Denitrifikaatio

Tämä

on

poikkeaa

merkittävin
olennaisesti

adsorptiosta, sillä denitrifikaation kautta pidättynyt typpi ei jää kosteikkoon vaan
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poistuu pysyvästi. Kosteikko voi periaatteessa poistaa typpeä rajattomasti.
Denitrifikaation tehokkuuteen vaikuttavat tulevan veden nitraattitypen pitoisuus,
happiolosuhteet, orgaanisen aineksen määrä kosteikossa ja lämpötila. Mitä
korkeampi veden nitraattipitoisuus, mitä vaihtelevammat happiolosuhteet, mitä
enemmän orgaanista ainetta, mitä lämpimämmät olosuhteet kosteikossa ovat,
sitä tehokkaammin denitrifikaatio toimii. (Puustinen et al. 2007) Kosteikoille voi
tulla myös nitraattitypen lisäksi ammonium – muotoista typpeä (NH4+), joka ei
poistu suoraan denitrifikaation kautta. Se vaatii poistuakseen nitrifikaation.
Reaktio tapahtuu kahdessa vaiheessa. Nitrifikaatiossa nitrosomonas-bakteerit
hapettavat ammoniumtypen (NH4+) ensin nitriitiksi (NO2-) ja sitten nitrobacterbakteerit hapettavat nitriitin nitraatiksi (NO3-). Nitraatti (NO3-) poistuu kosteikosta
denitrifikaatiolla. (Karjalainen & Ronkainen 2005)

3.3 Puhdistusmekanismien vastakkainasettelu

Denitrifikaatio ja fosforin adsorptio tarvitsevat osittain vastakkaisia olosuhteita.
Toimiakseen tehokkaasti denitrifikaatio vaatii osittaista hapettomuutta, kun
vastaavasti adsorptio toimii parhaiten runsashappisissa olosuhteissa. Lisäksi
fosforin adsorptiota heikentää se, että denitrifikaatiossa välttämätön orgaaninen
aines on rauta- ja alumiinipitoisuudeltaan köyhää. Ei ole siis teoriassakaan
mahdollista, että pienet ja ominaisuuksiltaan homogeeniset laskeutusaltaat
pidättäisivät tehokkaasti yhtä aikaa typpeä ja fosforia. Maiseman ja luonnon
monimuotoisuuden vuoksi sekä erityisesti vesiensuojelullisista syistä tulisi
kosteikkojen

suunnittelussa

panostaa

erityyppisiä

kosteikkoelementtejä

sisältävään lopputulokseen. (Puustinen et al. 2007)

3.4 Kosteikon suunnittelu

Suunniteltaessa

kosteikkoa

on

erityisesti

huomioitava

kosteikon

perustamispaikan maastonmuodot, koska ne ensisijaisesti määräävät kosteikon
perustamistavan ja -tyypin. Rakennettaessa kosteikkoa perustyyppinä pidetään
patoamalla rakennettua kosteikkoa. Kosteikko voidaan tarvittaessa rakentaa
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myös kaivamalla silloin, kun alue on tasaista tai muuten ei voida padota.
Patoamalla rakennetun kosteikon lähtökohta on se, että kosteikko sijaitsee
ympäristöään matalammalla maastonkohdalla. Patoamalla vesi saadaan
hallitusti nousemaan penger- ja patorakenteiden avulla. Näin rakennettu
kosteikko pysyy yleensä laaja-alaisenakin kohtuullisissa kustannuksissa.
(Puustinen et al. 2007)

Padot ovat keskeisimpiä ja oleellisimpia kosteikkojen rakenteita. Kosteikkojen
vedenkorkeuksiin
Pengerrakenteet

vaikutetaan
ovat

patojen

useasti

patojen

ja

juoksutusrakenteiden
lisäksi

kosteikoilla

kautta.

tukemassa

vedenkorkeuksien ja vettyvien maa-alueiden rajaamisessa. Padotus vaikuttaa
aina kosteikon yläpuolisille alueille ja se on huomioitava suunniteltaessa
kosteikon

vedenkorkeuksia.

ylivirtaamien

aikaan

Kosteikon

päästä

vedellä

laajenemaan

peittyneen

alan

mahdollisimman

pitäisi
paljon.

Vesitilavuuden reilu kasvu tehostaa kosteikon toimintaa tulva-aikana, jolloin
veden mukana kulkee suuria määriä kiintoainesta. (Puustinen et al. 2007)

Kosteikon

alkupäähän

kannattaa

kaivaa

syvänne

laskeutusaltaaksi.

Laskeutusallas toimii hyvin kiintoaineksen kerääjänä vedestä. Mitä kauemmin
vesi saadaan viipymään altaassa, sitä hienojakoisempi maa-aines ehtii
laskeutua. Typen denitrifikaatio tarvitsee toimiakseen hapettomat olosuhteet,
jotka löytyvät laskeutusaltaan pohjalta. Kuivanakin aikana laskeutusaltaan
syvyyden olisi hyvä olla ainakin yhden metrin. (Puustinen et al. 2007)

Kosteikon alueelle rakennetaan yleensä runsashappisia matalanveden alueita,
koska ne ovat tehokkaimpia alueita liukoisen fosforin poistamiseen vedestä.
Matalille alueille kasvaa myös hyvin vesikasvillisuutta, joka parantaa kosteikon
toimintaa ravinteiden poistossa. Matalan veden alueita rakennetaan kosteikon
loppupuolelle, jotta kosteikolta lähtevä vesi olisi runsashappista. Samalla
varmistetaan myös ravinteiden jääminen kosteikkoon. Mikäli halutaan hidastaa
veden virtausnopeutta ja tasoittaa virtausta keskellä kosteikkoa, matalan veden
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harjanteita rakennetaan myös kosteikon syvien osien keskelle. (Puustinen et al.
2007)

Mikäli kosteikon toiminnan seurannalle on tarve, rakennetaan kosteikon
lähtöuomaan mittapato. Myös kosteikon tulouomaan olisi hyvä rakentaa
mittapato, mikäli se on mahdollista. Mittapato mahdollistaa kosteikon virtaamien
tarkan seurannan. Mittapadon avulla määritetään myös kosteikkoon veden
mukana kulkevia aine- ja ravinnemääriä sekä kosteikosta poistuvia aine- ja
ravinnemääriä. Riippuen tietysti, onko mittapato rakennettu, sekä tulo-, että
lähtöuomaan. (Puustinen et al. 2007) Tulviin varaudutaan yleensä ohivuodolla.
Ohivuotoa varten voidaan asentaa penkan läpi putki, settipato tai vahvistettu
kivipenkere, joka kestää kovaa virtausta.

Kosteikon

poistouomassa

vedenpinnan

korkeus

säädetään

kiinteällä

kynnyksellä. Ylivirtausaukkoa käytetään vedenpinnan korkeuden säätelyyn
ylivirtaamatilanteessa. Ylivirtausaukon kapeudella tai vastaavasti leveydellä
pystytään

vaikuttamaan

kosteikon

vedenpinnan

korkeuteen.

Kapea

ylivirtausaukko johtaa korkeampaan vedenpinnan korkeuden nousuun ja tästä
seuraa kosteikon parempi tulvavesien varastointikyky. Leveä ylivirtausaukko
päästää ohitseen suuremman osan ylivirtaamasta, joka johtaa matalampaan
vedenpinnan korkeuden nousuun. (Puustinen et al. 2007)

3.5 Kosteikon mitoitus

Kosteikon mitoittaminen tapahtuu kartoittamalla valuma-alueen pinta-ala,
maaston kaltevuus ja virtaama. Kosteikon minimikoon tulee olla 1 - 2 % valumaalueen

pinta-alasta.

Valuma-alueen

pinta-ala

pystytään

määrittämään

peruskartasta. Kartasta tulee valita alue, josta näkyy kosteikon yläjuoksulta
tulevat alueet. Alueet, joilta vedet laskevat kosteikon suuntaan. Kun alue on
rajattu, lasketaan valuma-alueen pinta-ala esimerkiksi pinta-alan laskulevyllä.
Kosteikko mitoitetaan aina noin kerran kahdessakymmenessä vuodessa
esiintyvälle

huipputulvalle.

Näin

voidaan

olla

varmoja

patorakenteiden
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kestävyydestä ja ettei kosteikkoon kertynyt ravinteikas liete lähde huipputulvien
mukana uudelleen liikkeelle vesistöön. (Hagelberg et al. 2012)
3.5.1 Kosteikon hydrologinen ja hydraulinen mitoitus

Veden viipymä kosteikossa on ratkaiseva tekijä takaamaan kosteikon
puhdistustehokkuuden. Nimellisviipymä on yksinkertaisin tapa laskea veden
viipymä kosteikossa, joka lasketaan jakamalla kosteikon tilavuus kosteikkoon
aikayksikössä tulevalla vesimäärällä. Laskettaessa nimellisviipymää oletetaan,
että tietyssä ajassa kaikki kosteikkoon tuleva vesi kulkee samalla nopeudella
tasaisesti kosteikon läpi eli puhutaan putkivirtauksesta. Tämä ei kuvaa todellista
tilannetta kosteikossa, vaan vesi virtaa kosteikon läpi eri nopeuksilla eri
kohdissa kosteikkoa. Tämän seurauksena osa vedestä poistuu nopeammin
kosteikosta päävirtausreittiä pitkin, kun vastaavasti osa vedestä poistuu
hitaammin. Tämän seurauksena kosteikossa olevalla vedellä on monta
viipymää

ja

puhutaan

viipymäaikajakaumasta

(RTD,

residence

time

distribution). Viipymäaikajakaumaa voidaan tutkia joko virtausmallien avulla tai
insitu - tehtävillä merkkiainekokeilla. Kun merkkiainekäyrän huippukohta ja
nimellisviipymä ovat lähellä toisiaan, on kosteikon hydraulinen tehokkuus ja
puhdistuskyky erinomainen. Mitä kauempana merkkiainekäyrän huippukohta ja
nimellisviipymä ovat toisistaan, sitä huonompi on kosteikon hydraulinen
tehokkuus ja puhdistuskyky. Suunniteltaessa hydraulisesti tehokasta kosteikkoa
olisi panostettava siihen, että vesi virtaa kosteikon läpi mahdollisimman
tasaisesti ilman oikovirtauksia ja seisovan veden alueita. (Puustinen et al. 2007)
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4 Yleiskuvaus tutkimusalueista
4.1 Akionlahden kosteikko

Akionlahti on kluuvijärvi – lahti ja nykyään se on maankohoamisen seurauksena
merestä melkein kokonaan irtaantunut lahti Oulunsalon niemen kärjessä.
Akionlahti sijaitsee Oulun edustan merialueella. Akionsaari sijaitsee meren
puolella Akionlahden kohdalla. Molemmin puolin Akionsaarta: Akionväylän ja
Nupanväylän kautta, on Akionlahdelta huono yhteys merelle. (Pohjamo 2007)

Kansainvälisesti merkittävään Liminganlahden lintuvesikokonaisuuteen kuuluu
Oulunsalossa sijaitseva Akionlahti, vaikka se sijaitseekin Kempeleenlahden
puolella. Siellä on tavattu yli 140 eri lintulajia. Yhdyskunnan kehitys on
valitettavasti havaittavissa myös Akionlahdella. Kehityksen seurauksena
Akionlahti on rehevöitynyt ja järven luonto- ja virkistysarvot ovat oleellisesti
heikentyneet. (Pohjamo 2007)

Akionlahtea kunnostettiin, jotta päästäisiin lasku-uomien kaivua edeltäneeseen
kluuvijärvivaiheeseen. Akionlahti kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan, jonka
tavoitteena on suojella tärkeitä luontotyyppejä ja lajeja sekä säilyttää luonnon
monimuotoisuus. On erittäin tärkeää hidastaa Akionlahden umpeenkasvua,
turvata alueen luonnonmukaisen kehityksen jatkuminen sekä panostaa lahden
virkistyskäyttömahdollisuuksia asukkaiden, matkailijoiden, luontoharrastajien ja
matkailuyritysten

näkökulmasta.

Akionlahti

säilyy

tulevaisuudessakin

vesilintujen pesimä-, poikue- ja ruokailuelinympäristönä turvaamalla sen keskija alivedenkorkeuden nousun. (Pohjamo 2007)

4.1.1 Pesimälinnusto

Akionlahden alueella on tavattu yhteensä yli 140 lintulajia, joista suurin osa
majoittuu lahdelle vuosittain. Pesimälinnusto koostuu 48 kpl:sta lintuvesille
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ominaisista lajeista ja on näin ollen varsin monipuolinen. Myös lahtea
ympäröivissä rantametsissä ja pelloilla pesii monitahoinen yli 40:sta lintulajista
koostuva linnusto.

Alueella pesii arvokkaita ja ns. vähemmän arvokkaita

vesilintulajeja 15 kpl ja niiden parimäärä on 185 kpl. Näistä arvokkaimmat
säännöllisesti pesivät lajit ovat joutsen, harmaa- ja ristisorsa. Akionlahden
alueella pesii 16 kpl eri lajeja kahlaajia ja niiden parimäärä on 90 kpl. Näistä
erikoisimmat ovat jänkäkurppa, etelänsuosirri ja vesipääsky. Lokkilintulajeja
alueella pesii viisi kpl ja ne muodostavat 75 kpl:n parimäärään. Runsaimmat
lajimäärät muodostavat naurulokki ja lapintiira. Lintuvesillä pesii myös
varpuslintuja, joiden lajimäärä on yhdeksän kpl ja yhteenlaskettu parimäärä 240
kpl. (Pessa 1993)

4.1.2 Muuttolinnusto

Akionlahdella on huomattava merkitys muutonaikaisena levähdyspaikkana.
Kevät- ja syyskaudella lepäileviä vesilintuja on enimmillään yli 2000 yksilöä.
Suurimmillaan vesilintumäärät ovat luontaisesti toukokuun alussa, kesäkuun
alussa ja elokuun puolivälissä. Toukokuun alussa enemmistön muodostavat
sukeltajasorsat, mutta kesäkuun alussa puolisukeltajien määrät nousevat ja
yleensä yhteismäärissä ohittavatkin sukeltajat. Viklojenja suokukot pitävät
lajimäärältään ykkössijaa lepäilevien kahlaajien osalta. Toukokuussa niiden
määrää voi nousta suurimmillaan yli 1500 yksilöön. Akionlahdella levähtää
kymmeniä metsähanhia keväällä, huhti- ja toukokuussa. Vuorostaan joutsenet
viihtyvät hyvin lahden matalissa osissa syksyllä, syys- ja lokakuussa.
Joutsenmäärän ennätys on 180 lintua. (Pessa 1993)

4.2 Oivangin vesiensuojelukosteikko

Oivangin vesiensuojelukosteikko sijaitsee Kuusamon taajaman pohjoispuolella:
Kuusamo-Kemijärvi-tien ja Posio-Kuusamo-tien läheisyydessä. Se rakennettiin
vuosina 2010–2012.
valumavedet

Nissinvaara-Kokkosuon alueelta laskevat maatalouden

aiheuttivat

merkittävää

ravinnekuormitusta

Oivanginjärveen.
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Oivangin vesiensuojelukosteikko rakennettiin vähentämään ravinnekuormitusta.
Valumavedet laskivat ennen kosteikon rakentamista suoraan Nälkämölammen
ja Rytilammen kautta Oivanginjärveen. (Tyni 2013)

Oivangin vesiensuojelukosteikon rakentaminen tuli aiheelliseksi, kun havaittiin
Oivanginjärven vedenlaadun huonontuneen ja sieltä löydettiin sinileväesiintymiä
sekä huomattiin Nälkämölammen rehevöityneen. Lähtökohtana kosteikon
suunnittelussa

ja

rakentamisessa

oli

Oivanginjärven

vedenlaadun

parantaminen. Tämä toteutettiin siten, että kaikki Nissinvaara-Kokkosuon
alueelta normaalissa virtaamatilanteessa laskevat vedet johdetaan kosteikon
läpi Monnonjokeen ja sieltä Oivanginjärveen. (Tyni 2013)

4.3 Nipsinginoja ja Rauhionoja

4.3.1 Nipsinginoja

Nipsinginoja (kuva 1) on alkujaan itsestään syntynyt luonnonoja. Nipsinginoja
kuuluu Ala-Temmeksen valuma-alueeseen (58.021) (Kupiainen & Kämä 2013).
Paikoitellen siinä virtaa hyvin vähän vettä. Nipsinginojaa ympäröi laajat
peltoalueet ja sitä on kanavoitu ja perattu vastaamaan peltojen veto-oja tarpeita.

Nipsinginoja virtaa Limingan metsien, soiden ja peltomaiden kautta ja yhtyy AlaTemmeksellä Temmesjokeen. Ala-Temmes sijaitsee Haaransillan eteläpuolella,
valtatie neljän varressa (Marttila et al. 2012). Temmesjoki laskee puolestaan
vetensä Liminganlahteen. Nipsinginoja laskee Limingan, entisen Temmeksen ja
Tyrnävän kuntien alueella.
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Kuva 1. Nipsinginoja (Rintala 2014)

4.3.2 Rauhionoja

Rauhionoja (Kuva 2) laskee Tyrnävän ja Muhoksen kuntien alueella ja se näkyy
Muhostieltä. Kuvassa näkyvät vaaleanpunaiset pisteet ovat Rauhionojan
näytteenottokohtia: Rauhionoja Polvi ja Rauhionoja Uusitalo. Rauhionojan
sijainti on merkittävä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden välissä.
Rauhionojaa on myös hyödynnetty virkistyskäyttöön: Markkuun luontopolku
kiertää Rauhionojan alaosilla ja sinne on rakennettu laavu nuotiopaikkoineen.
(Marttila et al. 2012)

Rauhionoja kuuluu Temmesjoen valuma-alueeseen (valuma-alue 58.045).
Rauhionoja laskee Ängeslevänjoen kautta Temmesjokeen. Limingassa noin 7
km Liminganlahdesta Ängeslevänjoki yhtyy Temmesjokeen (Kupiainen & Kämä
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2011). Rauhionojan vedenlaatu vaikuttaa suoranaisesti Ängeslevänjoen joen
vedenlaatuun (Marttila et al. 2012).

Rauhionoja valuma-alueeseen (58.045) kuuluvat Matinsuo, Polvensuo ja
Pyöriäsuo. Soiden vedet laskevat ojaverkostoa pitkin Rauhionojaan ja jatkavat
matkaansa Ängeslevänjoen kautta Temmesjokeen. (Pajunen 2009)

Kuva 2. Rauhionoja (Rintala 2014)
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5 Tutkimusalueet ja aineisto
5.1 Akionlahden kosteikko

Akionlahti sijaitsee Oulunsalon kunnan pohjoisreunalla, Oulunsalon niemen
kärjessä. Kuntakeskuksesta matkaa on noin 8 km luoteeseen eli Akionlahti
sijaitsee Hailuotoon menevän tien pohjoispuolella. (Kuva 3) Akionlahti on
merestä lähes irti kuroutunut lahti (Kluuvijärvi), joka syntyi noin 400 vuotta
sitten. Laajemmin alue kuuluu Oulun edustan merialueeseen, joka ulottuu
Hailuodon uloimpien osien tasalle ja rajautuu etelässä Siikajokeen ja
pohjoisessa Kiiminkijokeen. Myös Kempeleenlahti ja Liminganlahti kuuluvat
tähän alueeseen. (Pohjamo 2007)

Kuva 3. Akionlahti (Rintala 2014)

Akionlahti oli muutama sata vuotta sitten oikea Perämeren lahti. Se muistutti
merta niin veden kuin pohjankin puolesta. 1600-luvulla sen kehitys alkoi
selvärajaisena

laguunimaisena

lahtena

(Siira

1993).

Nupanväylän

ja
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Akionväylän kautta Akionlahti on yhteydessä mereen. Molempia Nupanväylää
ja Akionväylää on aikoinaan kaivettu auki. 1900-luvulla Akionlahden vesipintaala on pienentynyt voimakkaasti ja sen suurin syvyys vuonna 1987 tehtyjen
mittauksien perusteella on ollut vain 130 cm. Alle yhden metrin syvyistä aluetta
kattaa noin puolet lahtea. Pinta-alaltaan Akionlahti on noin 1,2 km2, sen
pisimmäksi kohdaksi on mitattu 2,7 km ja sen leveys on keskimäärin 0,5 km.
(Pohjamo 2007)

Maankohoamisen seurauksena Akionlahden suu on hiljalleen kaventunut
salmeksi ja lopulta kuroutunut kapeaksi lasku-uomaksi. Kun yhteys mereen on
huonontunut, siitä on seurannut lahden suolapitoisuuden laskeminen. Valumaalueelta

lahteen

virtaussuuntaa

tuleva

vesimäärä

lasku-uomassa.

ja

Edelleen

meriveden
maan

korkeus

säätelevät

kohotessa

virtaukset

Akionlahden ja meren välillä pienenevät. Aikojen kuluessa vesialue on
pienentynyt ja matalan lahden rannat ovat paikoittain soistuneet. Valumaalueelta tuleva kuormitus ja vesisyvyyden/tilavuuden aleneminen on johtanut
lahden rehevöitymiseen. Merivedenpinnankorkeus on suoraan verrannollinen
lahden vedenpinnankorkeuteen pienellä viiveellä. Ilman salmien ruoppausta
Akionlahti olisi jo osaksi merivedenpinnankorkeusvaihtelujen ulkopuolella.
Lahteen laskee Kaivosoja. (Pohjamo 2007)

Vuonna 2006 Pikkukarin rannasta otettujen näytteiden perusteella Akionlahden
vedenlaatu

on

kohtalaisen

hyvä.

Akionlahti

on

sopiva

uimakohde

bakteriologiselta laadulta, se täyttää hyvän uimaveden laatuvaatimukset.
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on ottanut samana vuonna näytteitä
Akionlahteen laskevasta Kaivosojasta. Kaivosoja sijaitsee viljelysalueiden ja
mahdollisesti puhdistamattomien talousvesien valuma-alueella, joka näytteen
mukaan heikentää suurelta osin sen vedenlaatua. (Pohjamo 2007)

Akionlahtea kunnostettiin, jotta päästäisiin palauttamaan lasku-uomien kaivua
edeltävä tilanne eli toisin sanoen kluuvijärvivaiheen palauttaminen. Tämän
jälkeen tuetaan lahden luonnonmukaista kehitystä. Akionlahden umpeenkasvu
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on ongelmana ja kunnostuksen tavoitteena on hidastaa tätä. Lahden
vedenpinnankorkeus nostettiin sellaiselle tasolle, että luonnonsuojeluarvot
säilyvät. Veden laadun parantaminen toteutetaan pienentämällä valumaalueelta tulevan kiintoaineksen määrää ja pienentämällä ulkoista kuormitusta.
Tärkeää on saada säilymään meriveden purkautuminen lahteen. Tavoitteena on
myös pitää kevytveneliikenne mahdollisuus meren ja lahden välillä sekä
parantaa lahden virkistyskäyttömahdollisuuksia. Tulevaisuudessa Akionlahden
kunnostuksen vaikutuksia järveen ja sen luontoon seurataan vedenlaadun
mittauksilla, lajistoseurannalla ja käyttäjäpalautteella. (Pohjamo 2007)

Akionlahden umpeen kasvamisen ja mataluuden vuoksi alueen virkistyskäyttö
on ollut vähäistä. Lahti on Liminganlahden ohella yksi alueen tärkeimmistä
lintuvesistä. Akionlahti kuuluu NATURA 2000 – alueeseen (260 ha) ja on
luonto- (SCI) sekä lintudirektiivin (SPA) mukainen suojelukohde. Se on myös
varteen otettava ehdokas kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen Ramsarluetteloon, mihin sitä on jo ehdotettu. Ramsar-sopimuksessa tunnustetaan
kosteikkojen merkitys elämän monimuotoisuuden säilyttämisessä. Akionlahden
suojelu toteutuu lain nimessä luonnonsuojelualueena ja vesilaki osaltaan
toteuttaa vesialueiden suojelun. Maanomistajien kanssa tehtävä sopimus toimii
puolestaan ensisijaisena keinona välitörmän perinnemaiseman suojelussa.
Lahden ympärillä on 62 tilaa ja kymmeniä taloja. Lahden valuma-alueella
viljelystä tai peltoa on 3 km2. (kuva 4) (Pohjamo 2007)
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Kuva 4. Valtakunnallisten ohjelmien rajauksia (© SYKE Oiva-palvelu)

5.1.1 Alueen yleiskuvaus

Akionlahti on monipuolisen pesimä- ja muuttolinnuston ansiosta kansainvälisesti
arvokas lintuvesi. Akionlahden vesialueiden pinta-ala on 135 ha, josta 126 ha
on itse Akionlahtea ja loput 9 ha muodostavat Nupanlahden ja Akionlammen
vesialueet. Lisäksi rantaniityt ja pensaikot muodostavat yli 100 ha. Lähes 80 ha
on matalakasvuisia sara- ja vihviläniittyjä. Melkein 30 ha muodostavat ruovikot
ja kaislikot. Rantaniittyjen ympärillä kasvaa nuorta leppävaltaista lehtimetsää,
joissa on paljon kolopuita. Akionlahdella vedenkorkeus vaihtelee paljon, mikä
heijastuu lepäilevien vesilintujen ja kahlaajien määriin. Lahden länsipäähän on
rakennettu tiheään mökkejä. Mökkiasutus on puolestaan harvempaa alueen
etelä- ja kaakkoispuolella. (Pessa 1993)

5.1.2 Kosteikon kunnostustoimenpiteet

Akionlahden alueelle tehtyihin kunnostustoimenpiteisiin kuuluvat Nupan- ja
Akionväylän pohjapatojen rakentaminen sekä Nupan alueen niitto. Akionväylän
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pohjapadosta Akionlahteen päin rakennettiin pengertiesilta, joka kaventaa
väylän poikkileikkausta luonnontilaisesta ja pienentää veden vaihtuvuutta
lahdessa. Kaivosojan valumavesien mukana Akionlahteen virtaaviin ravinteisiin
vaikutettiin rakentamalla eniten kuormitusta aiheuttavan Kaivosojan suulle
laskeutusallas ja kosteikko. Pikkukarin uimaranta kunnostettiin perkaamalla,
hiekoittamalla ja parantamalla uimarannalle vievän tien kantavuutta. (Pohjamo
2007)

5.1.3 Padot

Nupan- ja Akionväylään rakennettiin pohjapadot nostamaan Akionlahden ali- ja
keskivedenkorkeuksia. Padot on suunniteltu nostamaan alivedenkorkeutta NW
noin 60 cm ja keskivedenkorkeutta MW 18 cm eli tasosta N60 -00.21 tasoon N60
-00.03. Ylivedenkorkeuteen HW N60 +01.62 ja keskiylivedenkorkeuteen MHW ei
patojen avulla vaikutettu. Pohjapatojen harjat ovat tasolla N60 -00.11.
Ylivedenkorkeus

kulkee

merivedenkorkeuden

mukana.

Pohjapatoihin

rakennettiin puinen tiivisteseinämä ja ne ovat maa- ja kivirakenteisia.
Nupanväylän kohdalle järjestettiin pienveneiden kuljettaminen rakentamalla
pohjapatoon veneluiska, jota pitkin pienveneet saadaan vedettyä padon yli.
(Pohjamo 2007)

5.1.4 Kosteikko ja laskeutusallas

Laskeutusaltaan ja kosteikon yhteenlaskettu pinta-ala on noin 3,2 ha, mikä
tarkoittaa noin 0,8 % koko Kaivosojan valuma-alueesta. Laskeutusaltaassa ja
kosteikossa puhdistetaan Kaivosojasta laskeutuva ravinteikas valumavesi.
Laskeutusaltaan pinta-ala on 0,7 ha, mikä tarkoittaa 0,14 % koko valumaalueen pinta-alasta ja kosteikon pinta-ala on 2,5 ha, mikä tarkoittaa 0,5 % koko
valuma-alueen

pinta-alasta.

Laskeutusallas

mitoitettiin

niin,

että

sen

keskisyvyys on 1,0 m, veden virtausnopeus on 1cm/s, veden viipymä on 2,4 h
ja hydraulinen pintakuorma on 0,3 m/h. (Pohjamo 2007)
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Laskeutusallas rakennettiin Kaivosojan suulta noin 200 m päähän. Lietteestä se
tyhjennetään parin vuoden välein. Talvella laskeutusaltaan huolto toteutetaan
aurattua ja jäädytettyä työmaatietä pitkin. (Pohjamo 2007)

5.1.5 Alueelta kerätty aineisto ja mittausmenetelmät

Tässä työssä on tutkittu Akionlahden kosteikolle tulevan veden vedenlaatua ja
lähtevän

veden

vedenlaatua.

Akionlahden

kosteikolle

tulevan

veden

vedenlaatua on seurattu kolmen mittauksen verran. Tarkennettuna näytteenotot
on suoritettu kosteikkolammikon alapään padon kohdalla. Nämä mittaukset
sijoittuvat ajanjaksolle: 27.6.2013–8.8.2013. Näytteenoton on suorittanut
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Käytössä olevista
eri mittaustuloksista on valittu tälle työlle tarpeelliset. Niitä ovat kiintoaine (SS),
kokonaisfosfori (PTOT), kokonaistyppi (NTOT) ja sameus (TURB). Kiintoainetta
analysoitaessa on käytetty esikäsittelynä F6 eli suodatusta, polykarbonaatti 0,4
µm ja määritysmenetelmänä GVS:ää eli gravimetristä, kuivatusta 105 °C:ssa.
Kokonaisfosforia analysoitaessa on käytetty esikäsittelynä D11 eli hajotusta
K2S2O8 (kaliumpersulfaatti) ja määritysmenetelmänä SP:tä eli spektrometria,
FIA, kolorimetristä. Kokonaistyppeä analysoitaessa on käytetty esikäsittelynä
D12

eli

hajotusta

K2S2O8-H3BO3

(kaliumpersulfaatti-boorihappo)

ja

määritysmenetelmänä samaa kuin kokonaisfosforille. Sameutta määritettäessä
ei ole tarvittu esikäsittelyä ja määritysmenetelmänä on käytetty TUA:aa eli
nefelometristä (FTU tai FNU). (Hertta ©)

Akionlahden kosteikolta lähtevän veden vedenlaatua on tutkittu myös kolme
kertaa. Tarkempi näytteenottokohta on kosteikkolammikon alapään pato. Nämä
kerrat sijoittuvat ajanjaksolle: 27.6.2013–8.8.2013. Näytteenoton on suorittanut
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Akionlahden
kosteikolta lähtevän veden vedenlaatua on tarkasteltu samoilla linjoilla kuin
Akionlahden kosteikolle tulevan veden vedenlaatua. Näytteet on esikäsitelty
samalla tavalla ja määritysmenetelmä on myös ollut sama. Näytteet ovat täysin
vertailukelpoisia. (Hertta ©)
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5.2 Oivangin vesiensuojelukosteikko

Oivangin vesiensuojelukosteikko sijaitsee Kuusamon taajamasta noin 10 km
pohjoiseen (kuva 5). Nälkämölammesta laskeutuu veden mukana kiintoainesta
ja ravinnekuormitusta Oivanginjärveen. Vesiensuojelukosteikon tarkoitus on
vähentää tätä kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. Tähän lukuun kerätty tieto on
peräisin

Oivangin

vesistön

hoitoyhdistys

ry:n

puheenjohtajalta

Pekka

Rasimukselta.

Kuva 5. Oivangin vesiensuojelukosteikko (Rasimus 2013)
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1950-luvulla Nissinvaara-Kokkosuon alueella muutettiin vesien virtausta siten,
että rakennettiin oja, jonka kautta valtatie 5 itäpuolisen alueen vedet johdettiin
suoraan

virtaamaan

Nälkämölampeen.

Nälkämölammesta

vesi

jatkoi

virtaamista Rytilampeen ja siitä edelleen Oivanginjärveen. Nälkämölampi
rehevöityi

vähitellen,

sillä

siihen

laski

vettä

korkeine

kiintoaines-

ja

ravinnepitoisuuksineen. Nälkämölammesta laskevan veden laatu vaikuttaa
osaltaan myös Oivanginjärven veden laatuun.

Aikaisemmin Nälkämölammen tilaa on pyritty parantamaan kemikaloinnin
avulla. Kemikaloinnissa käytettään mm. ferrisulffaattia, joka sitoo fosforia.
Kemikalointi on pitkäaikainen toimenpide. On kuitenkin havaittu järkeväksi
jatkaa lammen kunnostustyötä vasta, kun Nissinvaara-Kokkosuon alueelta
laskevat valumavedet on ohjattu pois lammelta. Lammen tilan parantamista
voidaan jatkaa kosteikon rakentamisen johdosta.

Oivangin vesiensuojelukosteikon suunnittelu ja rakennusperiaatteena oli
rakentaa

se

siten,

että

1950-luvulla

tehdyt

vesirakennustoimenpiteet

palautetaan eli veden virtausreitti palautettiin alkumatkaltaan vastaamaan
alkuperäistä virtausreittiä. Veden virtausreitti on Nissinvaaran-Kokkosuon
alueelta valtatien 5 alitse. Nälkämölammen pohjoispuolelle on kaivettu oja, jota
pitkin

virtaus

jatkuu

kosteikkoon.

Edelleen

vesi

virtaa

kosteikosta

Monnonjokeen, joka laskee Rytilammen kautta Oivanginjärveen.

Ylivirtaamatilanteessa vesi johdetaan matalaan Nälkämölampeen. Vettä ei
johdeta muulloin Nälkämölampeen, koska se on sen verran rehevöitynyt.
Valtatie 5 alapuolella on Nälkämölampeen laskeva oja, johon on rakennettu
ylivirtauskynnys.

Ylivirtaamatilanteessa

vesi

virtaa

kynnyksen

yli

Nälkämölampeen. Tämä varmistaa kosteikon toimivuuden tulvatilanteissa, sillä
kosteikkoon ei pääse virtaamaan kerralla liian suuria vesimääriä.
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5.2.1 Alueen yleiskuvaus

Vienan Kemin vesistöalueella sijaitsee Oivanginjärvi, jonka lähialueeseen
kuuluu Oivangin vesiensuojelukosteikko. Kyseisen valuma-alueen pinta-ala on
138,4 km2 ja järvisyys 8,7 %. Oivanginjärven valuma-alueen pinta-ala on 26,6
km2.

Oivangin vesiensuojelukosteikon valuma-alue on yhteensä noin 380 hehtaaria.
Kosteikon alemmalta 180 hehtaarin valuma-alueelta kaikki vedet laskevat
kosteikkoon.

Kosteikon

keskiylivirtaaman

ylittävä

yläpuoliselta
vesimäärä

200

hehtaarin

johdetaan

valuma-alueelta

tarvittaessa

ojaa

pitkin

Nälkämölampeen. Oivangin vesiensuojelukosteikon pinta-alaksi on laskettu
noin 14 hehtaaria.

Oivangin vesiensuojelukosteikkoon laskevat vedet tulevat pääosin NissinvaaraKokkosuon alueelta. Peltoa kosteikon valuma-alueen pinta-alasta on 27,1 % ja
peltojen jyrkkyys on keskimäärin 2–3 %. Tämä selittää korkean kiintoaines- ja
ravinnepitoisuuden vedessä, joka laskeutuu Nissinvaara-Kokkosuon alueelta.

5.2.2 Kosteikon rakenteet

Kokonaisuutena Oivangin kosteikko sisältää useita eri osia ja rakenteita, joita
ovat

laskeutusaltaat,

kosteikkoalueet

ja

valtatie

5

varteen

rakennettu

ylivirtaamakynnys. Ylivirtaamakynnys sijaitsee kosteikkoalueella. Kosteikon
rakenteisiin voidaan luokitella kuuluvan myös huoltotiet. Kosteikkoalue on
rakennettu patoamalla sekä kaivamalla. Sillä sijaitsee eri syvyyksisiä altaita ja
alueita, joihin kuuluu matalien alueiden lisäksi kuusi syvempää allasta.
Kosteikkoalueelle on rakennettu kolme patoa, joista kaksi on hapetuspatoja ja
yksi perinteinen kivetty pohjapato. (Kuva 6)
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Kuva 6. Oivangin vesiensuojelukosteikon alueet ja rakenteiden sijainnit. (Rasimus 2013)

Kosteikon osat on nimetty veden virtaussuunnassa alavirrasta päin. Alueiden
nimet

ovat

Kosteikkoalue

1a,

Kosteikkoalue

1b,

Kosteikkoalue

2

ja

Kosteikkoalue 3. Kosteikkoalueen 3 yläpuolella sijaitsee kaksi laskeutusallasta.
Patojen niminä käytetään tässä työssä Yläpatoa, Välipatoa ja Alapatoa. Yläpato
patoaa

Kosteikkoaluetta

2,

Välipato

Kosteikkoaluetta

1b

ja

Alapato

Kosteikkoaluetta 1a.

5.2.3 Alueelta kerätty aineisto ja mittausmenetelmät

Tietoa on kerätty Oivangin kosteikon ap:sta (tuleva), Oivangin kosteikon
yläpa:stä ja Oivangin kosteikon yp:stä (lähtevä). Oivangin ap:sta tulevan veden
vedenlaatua on tutkittu yhdeksän kertaa. Nämä kerrat sijoittuvat ajanjaksolle:
3.11.2010–17.10.2012. Kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuuksille on lisäksi
mittaustulokset 26.2.2013, 18.4.2013 ja 7.5.2013. Nämä mittaustulokset on
saatu Pekka Rasimukselta. Ensimmäisen näytteenoton on suorittanut Ahma
ympäristö Oy (ent. Lapin vesitutk.) ja muita näytteenottolaitoksia ei ole Hertassa
tiedossa. Käytössä olevista eri mittaustuloksista, on valittu tälle työlle
tarpeelliset. Niitä ovat kiintoaine (SS), kokonaisfosfori (PTOT), kokonaistyppi
(NTOT)

ja

esikäsittelynä

sameus
F3

eli

(TURB).

Kiintoainetta

suodatusta,

lasikuitu

analysoitaessa
<

70

g/m²,

on

käytetty
GF/C

ja

määritysmenetelmänä GVS:ää eli gravimetristä, kuivatusta 105 °C:ssa.
Kokonaisfosforia analysoitaessa on käytetty esikäsittelynä D11 eli hajotusta
K2S2O8 (kaliumpersulfaatti) ja määritysmenetelmänä SP:tä eli spektrometria,
FIA, kolorimetristä. Kokonaistyppeä analysoitaessa on käytetty esikäsittelynä
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D12

eli

hajotusta

K2S2O8-H3BO3

(kaliumpersulfaatti-boorihappo)

ja

määritysmenetelmänä samaa kuin kokonaisfosforille. Sameutta määritettäessä
ei ole tarvittu esikäsittelyä ja määritysmenetelmänä on käytetty TUA:aa eli
nefelometristä (FTU tai FNU). (Hertta ©)

Oivangin kosteikon yläpa:ssa olevan veden vedenlaatua on mitattu kahdeksan
kertaa. Nämä kerrat sijoittuvat ajanjaksolle: 23.4.2012–17.10.2012. Yhdellekään
näytteenottokerralle ei Hertassa ole tietoa näytteenottolaitoksesta. Oivangin
kosteikon yläpa:ssä olevan veden vedenlaatua on tarkasteltu samoilla linjoilla
kuin Oivangin kosteikon ap:ta. Kiintoainetta analysoitaessa on käytetty
esikäsittelynä

F6

eli

suodatusta,

polykarbonaatti

0,4

µm

ja

määritysmenetelmänä GVS:ää eli gravimetristä, kuivatusta 105 °C:ssa.
Kokonaisfosfori, kokonaistyppi ja sameus on esikäsitelty ja määritetty samalla
tavalla

kuin

Oivangin

kosteikko

ap:ssa. Oivangin

kosteikko yläpa:ssa

kokonaisfosfori on jokaisella näytteenottokerralla esikäsitelty kaksi kertaa.
Esikäsittelynä on käytetty F6D11 eli suodatusta, polykarbonaatti 0,4 µm +
hajotusta

K2S2O8

(kaliumpersulfaatti)

ja

D11

eli

hajotusta

K2S2O8

(kaliumpersulfaatti). Määritysmenetelmä on kuitenkin sama. (Hertta ©)

Oivangin kosteikon yp:n eli lähtevän veden vedenlaatua on seurattu yhdeksän
kertaa.

Nämä

Näytteenoton

kerrat

sijoittuvat

suorittaneesta

ajanjaksolle:

laitoksesta

on

tieto

3.11.2010–17.10.2012.
vain

ensimmäiseltä

näytteenottokerralta. Se on Ahma ympäristö Oy (ent. Lapin vesitutk.). Oivangin
kosteikko ap:ltä lähtevän veden vedenlaatua on tässä työssä tarkasteltu
samoilla linjoilla kuin Oivangin kosteikon yläpa:tä. Kiintoainetta on esikäsitelty
kahdella eri menetelmällä. Toinen niistä on F3 eli suodatus, lasikuitu < 70 g/m²,
GF/C ja toinen F6 eli suodatus, polykarbonaatti 0,4 µm. Kokonaisfosforia on
myös esikäsitelty kahdella tapaa: D11 eli hajotus K2S2O8 (kaliumpersulfaatti) ja
F6D11 eli suodatus, polykarbonaatti 0,4 µm + hajotus K 2S2O8 (Hertta ©)
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5.3 Akionlahden ja Oivangin kosteikkojen aineiston käsittely

5.3.1 Pitoisuusreduktion laskeminen

Kosteikkojen puhdistustehokkuutta tarkasteltiin laskemalla tarkastelussa olevien
vedenlaatuparametrien eli kiintoainepitoisuuden, kokonaisfosforipitoisuuden,
kokonaistyppipitoisuuden ja sameuden pitoisuusreduktiot (kaava 1). Yleisesti
ainepitoisuuksien väheneminen tulevien ja lähtevien vedenlaatuparametrien
kesken

kertoo

kosteikon

puhdistustehokkuudesta.

Luotettavien

ja

vertailukelpoisten tulosten varmistamiseksi pitoisuusreduktioiden laskennassa
huomioitiin vain ne näytteenottopäivät, jolloin pitoisuudet oli määritetty
samanaikaisesti kosteikon eri kohdista. (Tuukkanen et al. 2011)

Mikäli kosteikkoon tulevien tarkasteltavien vedenlaatuparametrien pitoisuudet
ovat hyvin pieniä, on vaikea saada luonnossa toimivalla kosteikolla hyviä
pitoisuusreduktioita. Näissä tapauksissa reduktioiden alhaisuus ei välttämättä
kuvaa

kosteikon

kosteikoille,

joilta

toimimattomuutta.
on

tiedossa

Pitoisuusreduktiot

tulevien

ja

lähtevien

voidaan

laskea

tarkasteltavien

vedenlaatuparametrien pitoisuudet vedessä. (Kantonen 2011)

𝑅=

𝐶 𝑖𝑛−𝐶 𝑜𝑢𝑡
𝐶 𝑖𝑛

∗ 100

(1)

jossa
R

on pitoisuusreduktio/kuormitusreduktio [%]

Cin on kosteikolle tulevan veden pitoisuus/kuormitus [mg/l], [µg/l] tai [g/ha/d]
Cout on kosteikolta lähtevän veden pitoisuus/kuormitus [mg/l], [µg/l] tai [g/ha/d]
(Postila 2011)
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5.4 Nipsinginoja ja parantamisehdotus kosteikolla

5.4.1 Nipsinginojan yleiskuvaus

Nipsinginoja laskee Temmesjokeen ja kuuluu Ala-Temmeksen valumaalueeseen (58.021). Nipsinginoja kulkee Tyrnävän, entisen Temmeksen ja
Limingan

kuntien

alueella.

Nipsinginojan

alapuolinen

vesistö

kärsii

kuormittumisesta, koska Nipsinginojan valuma-alueella on paljon maataloutta ja
kasvavaa asutusaluetta. Maatalouden ja asutuksien hulevedet laskevat suoraan
Nipsinginojan kautta sen alapuoliseen vesistöön. Nipsinginojassa on ravinteita
kuten typpeä ja fosforia sekä kiintoainesta. (Kupiainen & Kämä 2013)

Nipsinginoja on huonossa kunnossa ja se tarvitsee toimenpiteitä, jotta pystytään
takaamaan vesien suojelu, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen tai jopa
lisääminen, varmistamaan Nipsinginojan puromaisuus ja tukemaan uoman
luonnollista kehitystä. Alueen maisema-arvoon on myös syytä kiinnittää
huomiota muun muassa raivaamalla Nipsinginojan aluetta avarammaksi.
(Kupiainen & Kämä 2013)

5.4.2 Nipsinginojan kosteikko

Nipsinginojaan suunnitellun kosteikon hankealue sijaitsee Ala-Temmeksellä
valtatie neljän varressa Haaransillan eteläpuolella (Marttila et al. 2012).
Hankealue ulottuu myös Tyrnävän kuntaan ja Tyrnävän kuntakeskuksesta
luoteeseen matkaa hankealueelle on noin 5 km. Nipsinginoja kuuluu AlaTemmeksen valuma-alueeseen (58.021). Temmesjoki, johon Nipsinginoja
laskee, ei kuulu enää hankealueeseen. Nipsinginojaa on tutkittu noin 1,2 km:n
matkalta ja varsinaisia toimenpiteitä on suunniteltu noin 0,85 km:n matkalle.
Nipsinginojan kosteikon hankealueen yläpuolinen uomaosuus on kaivettua
kuivatusuomaa ja alapuolinen uomaosuus on hyvinkin syvää varsinkin
hankealueen alaosassa. (Kupiainen & Kämä 2013)
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Nipsinginojaan suunnitellun kosteikon valuma-alue on noin 16,7 km2 ja sen
järvisyys on 0 % (Kupiainen & Kämä 2013). Hankealueella on paljon
maataloutta, joten peltoa valuma-alueesta on merkittävä osa. Nipsinginojan
kosteikon tavoite on vähentää hulevesien mukana tulevaa kuormitusta, joka on
peräisin maataloudesta ja kasvavasta asutuksesta hankealueella. Ajatuksena
on, että kosteikko muodostuu peräkkäisistä tekokosken omaisista pohjapadoista
ja niiden väliin jäävistä pyörreselkeytyslammista, altaista ja tulva-alueista.
Nipsinginoja on oiva mahdollisuus testata pyörreselkeytyslampia kiintoaineen
laskeuttamisessa. Pyörreselkeytyslampi kiintoaineen laskeuttajana on uusi
uraauurtava menetelmä. (Marttila et al. 2012)

5.4.3 Alueelta kerätty aineisto ja mittausmenetelmät

Nipsinginoja sisältää kaksi tutkittavaa näytteenottokohtaa: Nipsinginoja 800 m
suulta ja Nipsinginoja alapää. Nipsinginoja 800 m suulta näytteitä on kerätty
yhteensä 7 kertaa ajanjaksolta 8.11.2010–27.6.2013. Näytteenoton on
suorittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Nipsinginoja 800 m suulle on käytössä olevasta datasta valittu tälle työlle
merkityksellisiä tuloksia: kiintoaine (SS), kokonaisfosfori (PTOT), kokonaistyppi
(NTOT)

ja

sameus

esikäsittelynä

F6

(TURB).
eli

Kiintoainetta

suodatusta,

analysoitaessa

polykarbonaatti

on

0,4

käytetty
µm

ja

määritysmenetelmänä GVS:ää eli gravimetristä, kuivatusta 105 °C:ssa.
Kokonaisfosforia analysoitaessa on käytetty esikäsittelynä D11 eli hajotusta
K2S2O8 (kaliumpersulfaatti) ja määritysmenetelmänä SP:tä eli spektrometria,
FIA, kolorimetristä. Kokonaistyppeä analysoitaessa on käytetty esikäsittelynä
D12

eli

hajotusta

K2S2O8-H3BO3

(kaliumpersulfaatti-boorihappo)

ja

määritysmenetelmänä samaa kuin kokonaisfosforille. Sameutta määritettäessä
ei ole tarvittu esikäsittelyä ja määritysmenetelmänä on käytetty TUA:aa eli
nefelometristä (FTU tai FNU). (Hertta ©)
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Nipsinginoja alapäästä näytteitä on kerätty yhteensä 11 kertaa ja ne sijoittuvat
ajanjaksolle 8.11.2010–27.06.2013. Näytteenoton on suorittanut PohjoisPohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Nipsinginoja alapäästä on
valittu samat tarkasteltavat kohteet kuin Nipsinginoja 800 m suulta. Näytteet on
esikäsitelty samalla tavalla ja määritysmenetelmä on myös ollut sama. Näytteet
ovat täysin vertailukelpoisia. (Hertta ©)

5.5 Rauhionoja ja parantamisehdotus kosteikolla

5.5.1 Rauhionojan yleiskuvaus

Rauhionoja kuuluu Temmesjoen valuma-alueeseen ja se laskee Tyrnävän sekä
Muhoksen kuntien alueella. Rauhionoja on huonossa kunnossa ja se on liettynyt sekä
vesoittunut. Rauhionojan pituuskaltevuus, toisin sanoen kulmakerroin, on
suhteellisen pieni. Eli siinä ei sijaitse erityisen jyrkkiä tai loivia kohtia. (Kupiainen
& Kämä 2011)

Rauhionojalla ja monella tapaa sama tilanne kuin Nipsinginojalla. Rauhionojalla
on

panostettava

myös

vesiensuojeluun

ja

luonnon

monimuotoisuuden

säilyttämiseen tai mieluiten lisäämiseen. Rauhionojan puromaisuutta pitää lisätä
ja tukea uoman luonnollista kehitystä. Alueen maisema-arvoa pitää pystyä
kasvattamaan. (Kupiainen & Kämä 2011)

5.5.2 Rauhionojan kosteikko

Rauhionojan kosteikon hankealue sijaitsee Tyrnävän ja Muhoksen kunnissa.
Tyrnävän kuntakeskuksesta Muhokselle päin hankealueelle on matkaa noin 8,5
km. Ängeslevänjoki, johon Rauhionoja laskee, sijaitsee noin 3 km hankealueen
ulkopuolella. Rauhionojan kosteikon hankealueen alapuolinen uomaosuus on
säilynyt luonnonmukaisena. Vastaavasti hankealueen yläpuolinen uomaosuus
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on kuivatusuomaa. Hankealueen pituus kokonaisuudessaan on noin 3,3 km.
(Kupiainen & Kämä 2011)

Rauhionojan kosteikon valuma-alue on noin 40,65 km2, järvisyys on 0 % ja
valuma-alueesta peltoa on 29,5 %. (Kupiainen & Kämä 2011) Suunniteltaessa
Rauhionojan kosteikkoa on huomioitava peltoalueet ja morfologialtaan melko
luonnontilainen

alaosa.

Rauhionojalle

sopiva

kosteikkoketju

muodostuu

peräkkäisistä pohjapadoista ja tulva-alueista. Kosteikkoketju Rauhionojassa
peltoalueiden ja alaosan välissä vähentää merkittävästi Soson pelloilta laskevaa
kiintoainekuormitusta ja jossain määrin myös ravinnekuormitusta. Koska
Rauhionoja laskee Ängeslevänjokeen, on Rauhionojan vedenlaadulla suuri
merkitys Ängeslevänjoen vedenlaatuun. Kosteikosta hyötyisi siis Rauhionojan
alaosa ja koko Ängeslevänjoki. Hankkeella pystytään parantamaan Muhostieltä
näkyvää maisemaa, kun maisemalliset tekijät huomioidaan tielle näkyvien osien
suunnittelussa kosteikkoketjussa ja pidetään ojanvarren rannat kunnossa.
Vesistön virkistyskäyttöarvo paranee vedenlaadun parantuessa. (Marttila et al.
2012)

5.5.3 Alueelta kerätty aineisto ja mittausmenetelmät

Rauhionojalla on kaksi tutkittavaa näytteenottokohtaa: Rauhionoja Uusitalo ja
Rauhionoja Polvi. Rauhionoja Uusitalo tutkimuskohdasta näytteitä on kerätty
yhteensä 15 kertaa ajanjaksolta 7.10.1993–25.7.2013. Vuonna 1993 otetusta
näytteestä seuraavaan näytteenottokertaan on kulunut aikaa seitsemän vuotta
eli seuraava näyte on otettu loppuvuodesta 2010. Näytteenottolaitos on ollut
koko ajan Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Rauhionoja Uusitalolle on valittu tälle työlle merkityksellisiä tuloksia: kiintoaine
(SS), kokonaisfosfori (PTOT), kokonaistyppi (NTOT) ja sameus (TURB).
Kiintoainetta analysoitaessa on käytetty esikäsittelynä F6 eli suodatusta,
polykarbonaatti 0,4 µm ja määritysmenetelmänä GVS:ää eli gravimetristä,
kuivatusta

105

esikäsittelynä

°C:ssa.
D11

määritysmenetelmänä

Kokonaisfosforia

eli
SP:tä

analysoitaessa

hajotusta

K2S2O8

eli

spektrometria,

on

käytetty

(kaliumpersulfaatti)
FIA,

ja

kolorimetristä.
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Kokonaistyppeä analysoitaessa on käytetty esikäsittelynä D12 eli hajotusta
K2S2O8-H3BO3 (kaliumpersulfaatti-boorihappo) ja määritysmenetelmänä on
käytetty samaa kuin kokonaisfosforille. Sameutta määritettäessä ei ole tarvittu
esikäsittelyä ja määritysmenetelmänä on käytetty TUA:aa eli nefelometristä
(FTU tai FNU). (Hertta ©)

Rauhionoja Polvi on ollut kuusi kertaa näytteenoton kohteena ja ne sijoittuvat
ajanjaksolle

16.2.2012–25.7.2013.

Näytteenoton

on

suorittanut

Pohjois-

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Rauhionoja Polvi on
samojen ainesten kanssa tarkastelussa kuin Rauhionoja Uusitalo. Näytteet on
esikäsitelty samalla tavalla ja määritysmenetelmä on myös ollut sama. Näytteet
ovat täysin vertailukelpoisia. (Hertta ©)
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6 Tulokset ja niiden tarkastelu
6.1 Akionlahden kosteikko

6.1.1 Ravinne- ja kiintoainepitoisuudet Akionlahden kosteikolla

Mittaustuloksia on Akionlahden yläpuoliselta mittauspisteeltä eli kosteikolle
tulevasta vedestä ja Akionlahden alapuoliselta mittauspisteeltä eli kosteikolta
lähtevästä vedestä on yksi mittauspiste (kuva 7).

Kuva 7. Akionlahden mittauspisteet (Rintala 2014)
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Ravinne- ja kiintoainepitoisuuksista Akionlahden kosteikolla on laadittu Exceltaulukot havainnoimaan pitoisuuksien vaihteluita eri aikaväleillä (Kuvat 8-11).
Mittaustulokset on saatu Hertta-tietokannasta ja niitä on saatavilla ajanjaksolta

Kiintoaine, hieno, suodatus polykarb.
0,4 µm [mg/l]

27.6.2013–8.8.2013. Mittaukset on suoritettu 0,5 m syvyydeltä.

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Akionlahden kosteikko

Akion kosteikko tuleva
Akion kosteikko lähtevä

Kuva 8. Kiintoainepitoisuudet Akionlahden kosteikolla
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Kokonaisfosfori, suodattamaton [µg/l]

2000

Akionlahden kosteikko

1800
1600
1400
1200
1000
800
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400

Akion kosteikko tuleva
Akion kosteikko lähtevä

200
0

Kuva 9. Kokonaisfosforipitoisuudet Akionlahden kosteikolla
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Kokonaistyppi, suodattamaton [µg/l]

3500

Akionlahden kosteikko

3000
2500
2000
1500
Akion kosteikko tuleva

1000

Akion kosteikko lähtevä

500
0

Kuva 10. Kokonaistyppipitoisuudet Akionlahden kosteikolla

Akionlahden kosteikko
12

Sameus FNU

10
8
6
4
2

Akion kosteikko tuleva
Akion kosteikko lähtevä

0

Kuva 11. Sameus Akionlahden kosteikolla
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6.1.2 Reduktiolaskelmat Akionlahden kosteikolla

Akionlahden kosteikon pitoisuusreduktiot
100.00
80.00

Pitoisuusreduktio [%]

60.00
40.00

20.00
0.00
-20.00

Kiintoaine, hieno, suodatus
polykarb. 0,4 µm [mg/l]
Kokonaisfosfori,
suodattamaton [mg/l]
Kokonaistyppi,
suodattamaton [mg/l]
Sameus [mg/l]

-40.00

-60.00
-80.00
-100.00
Kuva 12. Pitoisuusreduktiot Akionlahdella

6.1.3 Kosteikon toimintamahdollisuudet Akionlahdella

Tulosten perusteella Akionlahden kosteikko pidättää tehokkaasti ravinteita
etenkin fosforia. Kiintoaineksen pidättyvyys on heikko alkukesästä 2013, mutta
paranee kesän aikana. Alkukesällä kosteikolta erodoituu ja poistuu kiintoainetta
enemmän kuin sinne kulkeutuu.

6.2 Oivangin vesiensuojelukosteikko

6.2.1 Ravinne- ja kiintoainepitoisuudet Oivangin vesiensuojelukosteikolla

Mittaustuloksia on Oivangin vesiensuojelukosteikon yläpuoliselta pisteeltä eli
kosteikolle tulevasta vedestä ja koko Oivangin vesiensuojelukosteikosta
lähtevästä vedestä on yksi mittauspiste. Oivangin vesiensuojelukosteikko on
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kaksiosainen ja mittaustuloksia on myös vesiensuojelukosteikon osien välissä
padon yläpuoliselta pisteeltä eli vesiensuojelukosteikon osa 1 lähtevä vesi ja
osan 2 tuleva vesi. (kuva 13)

Kuva 13. Oivangin vesiensuojelukosteikon mittauspisteet (Rintala 2014)

Ravinne- ja kiintoainepitoisuuksista on myös Oivangin vesiensuojelukosteikolta
laadittu Excel-taulukot havainnoimaan pitoisuuksien vaihteluita eri aikaväleillä
(kuvat 14–17). Mittaustulokset on saatu Hertta-tietokannasta ja niitä on
saatavilla ajanjaksolta: 3.11.2010–28.4.2014. Ensimmäinen suoritettu mittaus
3.11.2010 on yksittäinen ja pääosa mittauksista on suoritettu 2012-luvulla. Yhtä
mittausta lukuun ottamatta, joka on suoritettu 0,1 m syvyydeltä, muut mittaukset
ovat suoritettu 0,2 m syvyydeltä.
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Mittaustuloksia havainnoidessa on erityisesti huomioitava, että Oivangin
vesiensuojelukosteikko on otettu käyttöön 20.6.2012. Havainnoidessa kosteikon
toimintatehokkuutta voidaan sanoa, että ensimmäinen järkevä arvo on otettu

Kiintoaine, hieno, suodatus polykarb.
0,4 µm [mg/l]

16.9.2012. (Rasimus 2014)

14

Oivangin vesiensuojelukosteikko

12

10
8
Oivangin kosteikko
tuleva (yp)
Oivangin kosteikko
yläpa
Oivangin kosteikko
lähtevä (ap)

6
4
2
0

Kokonaisfosfori, suodattamaton [µg/l]

Kuva 14. Kiintoainepitoisuudet Oivangin vesiensuojelukosteikolla
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800
700
600
500
400
300
200
100
0

Oivangin kosteikko
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Oivangin kosteikko
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Kuva 15. Kokonaisfosforipitoisuudet Oivangin vesiensuojelukosteikolla
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Kokonaistyppi, suodattamaton [µg/l]

3500

Oivangin vesiensuojelukosteikko
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Oivangin kosteikko
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Oivangin kosteikko
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Kuva 16. Kokonaistyppipitoisuudet Oivangin vesiensuojelukosteikolla
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Oivangin vesiensuojelukosteikko

Sameus FNU
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Oivangin kosteikko
tuleva (yp)

4

Oivangin kosteikko
yläpa

2

Oivangin kosteikko
lähtevä (ap)

0

Kuva 17. Sameus Oivangin vesiensuojelukosteikolla

6.2.2 Reduktiolaskelmat Oivangin vesiensuojelukosteikolla

Oivangin vesiensuojelukosteikolla laskettiin pitoisuusreduktiot R1, R2 ja R3.
Kuva 9 havainnollistaa, mistä tulokset on laskettu. Pitoisuusreduktio R1
kuvastaa

kiintoainepitoisuuden,

kokonaisfosforipitoisuuden,

kokonaistyppipitoisuuden, ja sameuden välisiä pitoisuusreduktiomuutoksia
välillä AP eli tuleva ja YLÄPA. Pitoisuusreduktio R2 kuvastaa samojen
suureiden välisiä muutoksia välillä YLÄPA ja YP eli lähtevä. Pitoisuusreduktio
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R1 ja R2 on laskettu, jotta saadaan parempaa tietoa, mitä itse kosteikon sisällä
tapahtuu.

Pitoisuusreduktio

pitoisuusreduktiomuutoksia

R3
välillä

kuvastaa
AP

eli

samojen
tuleva

ja

suureiden
YP

eli

välisiä
lähtevä.

Pitoisuusreduktio R3 kuvastaa siis läpi koko kosteikon sisällä tapahtuvia
pitoisuusreduktiomuutoksia kiintoaineen, kokonaisfosforin, kokonaistypen ja
sameuden suhteen.

Kuvissa

19–22

on

esitetty

pitoisuusreduktiot

erikseen

kiintoaineelle,

kokonaisfosforille, kokonaistypelle ja sameudelle. Tämä sen takia, että tieto olisi
helpommin

luettavissa

ja

avattavissa.

Samoissa

taulukoissa

on

havainnollistettu, mitä kosteikon sisällä tapahtuu.

Kuva 18. Pitoisuusreduktiot R1,R2,R3 (Rintala 2014)
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Kiintoaine, hieno, suodatus polykarb. 0,4 µm [mg/l]
150.00
100.00

Pitoisuusreduktio [%]

50.00
0.00
-50.00
-100.00
-150.00
-200.00
-250.00
Pitoisuusreduktio R1 [%]

-300.00

Pitoisuusreduktio R2 [%]

-350.00

Pitoisuusreduktio R3 [%]

-400.00
Kuva 19. Pitoisuusreduktiot kiintoaineelle

Kokonaisfosfori, suodattamaton [mg/l]
200.00
100.00

Pitoisuusreduktio [%]

0.00
-100.00
-200.00
-300.00
-400.00
-500.00
-600.00
-700.00

Pitoisuusreduktio R1 [%]
Pitoisuusreduktio R2 [%]

-800.00
-900.00

Pitoisuusreduktio R3 [%]

Kuva 20. Pitoisuusreduktiot kokonaisfosforille
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Kokonaistyppi, suodattamaton [mg/l]
80.00
60.00

Pitoisuusreduktio [%]

40.00
20.00
0.00

-20.00
-40.00
-60.00

Pitoisuusreduktio R1 [%]
Pitoisuusreduktio R2 [%]

-80.00

Pitoisuusreduktio R3 [%]

-100.00
Kuva 21. Pitoisuusreduktiot kokonaistypelle

Sameus [mg/l]
100.00

Pitoisuusreduktio [%]

50.00
0.00
-50.00
-100.00
-150.00
-200.00

Pitoisuusreduktio R1 [%]

-250.00

Pitoisuusreduktio R2 [%]
Pitoisuusreduktio R3 [%]

-300.00
Kuva 22. Pitoisuusreduktiot sameudelle
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Kuvassa 23 on esitetty kiintoaineelle, kokonaisfosforille, kokonaistypelle ja
sameudelle

pelkästään

R3,

eli

koko

kosteikon

läpi

tapahtuvat

pitoisuusreduktiomuutokset.

Oivangin vesiensuojelukosteikko R3
200.00
100.00

Pitoisuusreduktio [%]

0.00
-100.00

-200.00
-300.00
-400.00
-500.00
-600.00

Kiintoaine, hieno, suodatus polykarb. 0,4 µm [mg/l]
Kokonaisfosfori, suodattamaton [mg/l]

-700.00
Kokonaistyppi, suodattamaton [mg/l]
-800.00
Sameus [mg/l]
-900.00

Kuva 23. Oivangin vesiensuojelukosteikon pitoisuusreduktiot

6.2.3 Kosteikon toimintamahdollisuudet Oivangin kosteikolla

Oivangin kosteikko näyttää kokonaisuutena pidettävän hyvin kiintoainetta.
Kosteikon alkuosasta lähtee kuitenkin suuria määriä kiintoainetta liikkeelle.
Yleisesti voidaan todeta, että vuonna 2012 pidättäytyminen kosteikkoon on ollut
huonoa. Fosforin kohdalla voimme todeta, että se pidättyy kohtalaisesti koko
kosteikon matkalla. Vuonna 2012 on kosteikosta on lähtenyt huomattavia
määriä fosforia liikkeelle.
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6.3 Ravinne- ja kiintoainepitoisuudet Nipsinginojalla

Typen pidättyminen on vaihdellut mutta on ollut pääosin hyvällä tasolla Vuoden
2012 aikana pidättyminen on ollut huonoa kaikilla vedenlaatu parametreilla

Ravinne- ja kiintoainemittauksia Nipsinginojalla on suoritettu vuodesta 2010
lähtien. Tulokset on saatu Hertta-tietokannasta. Alla olevista kuvista 24, 25 ja
26 selviävät mittaustulokset kokonaisfosforille, kokonaistypelle ja kiintoaineelle
800m Nipsinginojan suulta sekä Nipsinginojan alapäästä. Kokonaisfosforin tulos
ilmoittaa veden kokonaisfosforipitoisuuden, johon sisältyvät orgaaninen ja
epäorgaaninen

fosfori.

kokonaistyppipitoisuuden,

Kokonaistypen
johon

sisältyvät

tulos

ilmoittaa

orgaaninen

typpi

veden
ja

typen

epäorgaaniset muodot. Kiintoaineen tulos kuvastaa kiinteää orgaanista tai
epäorgaanista ainesta, joka on raekooltaan yli 0,45 µm.

Kokonaisfosfori, suodattamaton [µg/l]

Kokonaisfosforipitoisuudet Nipsinginojalla
200
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20
0

Kuva 24. Kokonaisfosforipitoisuudet Nipsinginojalla
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Kokonaistyppi, suodattamaton [µg/l]

Kokonaistyppipitoisuudet Nipsinginojalla
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Nipsinginoja 800m suulta

2000
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1000
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Kuva 25. Kokonaistyppipitoisuudet Nipsinginojalla

Kiintoaine, hieno, suodatus polykarb. 0,4
µm [mg/l]

Kiintoainepitoisuudet Nipsinginojalla
120
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40

Nipsinginoja 800m suulta

20

Nipsinginoja alapää

0

Kuva 26. Kiintoainepitoisuudet Nipsinginojalla
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6.3.1 Ravinne- ja kiintoainepitoisuuksien lineaarinen riippuvuus

Nipsinginojalla

kokonaisfosforipitoisuudet,

kokonaistyppipitoisuudet

ja

kiintoainepitoisuudet eivät korreloi keskenään oikeastaan ollenkaan eli niiden
välille ei synny lineaarista riippuvuutta. Tämä johtuu siitä, että siellä suurin osa
fosforista on liukoista fosforia, joka tulee maataloudesta. Fosfaatin pitoisuudet
riippuvat voimakkaasti happiolosuhteista, sillä hapetus-pelkistyspotentiaalin
laskiessa ferriyhdisteet pelkistyvät ferroyhdisteiksi ja niiden fosfaatit muuttuvat
liukoisiksi yhdisteiksi ja vapautuvat veteen (Itämeriportaali 2013). Sameus ja
kiintoaine korreloivat jo paljon paremmin. Nämä näkyvät kuvista 27 ja 28.

Nipsinginoja 800m suulta
60
y = 0.6215x + 11.472
R² = 0.7515

Sameus FNU

50
40
30
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20

Linear (Series1)

10
0
0

20

40

60

80

Kiintoaine, hieno, suodatus polykarb. 0,4 µm [mg/l]
Kuva 27. Nipsinginoja 800m suulta
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Sameus FNU

Nipsinginojan alapää
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0
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Kiintoaine, hieno, suodatus polykarb. 0,4 µm [mg/l]
Kuva 28. Nipsinginojan alapää

6.3.2 Ravinne- ja kiintoainepitoisuuksien tarkastelu

Taulukkoon

1

on

kerätty

Hertasta

kiintoaine-,

kokonaisfosfori-

ja

typpipitoisuuksien minimi, maksimi, keskiarvo, mediaani ja näytteenottokertojen
lukumäärä Nipsinginojan 800m suulta ja Nipsinginojan alapäästä

Taulukko 1. Ravinne- ja kiintoainepitoisuuksien tarkastelu Nipsinginojalla

Kiintoaine,
hieno,
suodatus
polykarb. 0,4
µm [mg/l]
Nipsinginoja 800m suulta
min
max
keskiarvo
mediaani
n
Nipsinginoja alapää
min
max
keskiarvo
mediaani
n

Kokonaisfosfori,
suodattamaton [µg/l]

Kokonaistyppi,
suodattamaton
[µg/l]

7,5
70,0
31,9
29,0
7

180,0
70,0
113,7
110,0
7

1800,0
3900,0
2728,6
2600,0
7

19,0
69,0
36,1
26,0
11

85,0
220,0
134,3
120,0
11

1200,0
5200,0
2800,0
2800,0
11
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6.3.3

Ravinne-

ja

kiintoainepitoisuuksien

keskiarvojen

vertailua

luokittelurajoihin

Ravinne-

ja

kiintoainepitoisuuksien

vertailu

on

suoritettu

Nipsinginojan kokonaisfosforipitoisuuden keskiarvoja
käyttökelpoisuusluokitukseen.
mittauskohdetta:

Nipsinginojasta

Nipsinginoja

800m

suulta

on
ja

vertailemalla

pintavesien yleiseen
käytetty

Nipsinginojan

kahta
alapäätä.

Taulukosta 2 löytyy vedenlaatuluokat kokonaisfosforipitoisuus arvoineen
(Mitikka 2013). Taulukosta 3 puolestaan löytyvät vedenlaatuluokituksen kriteerit
(Mitikka 2013).

Taulukko 2. Pintavesien yleinen käyttökelpoisuusluokitus (Mitikka 2013)

I
II
Erinomainen Hyvä
Kokonaisfosfori [µg/l]

<12

<30

III
Tyydyttävä
<50

IV
V Huono
Välttävä
50–100

>100

Taulukko 3. Vedenlaatuluokituksen kriteerit (Mitikka 2013)

Vesialue on luonnontilainen. Vesistö on yleensä karu, kirkas tai lievästi
I
humuspitoinen. Veden käyttöä rajoittavia leväesiintymiä ei todeta. Vesistö
Erinomainen
soveltuu erittäin hyvin kaikkiin käyttömuotoihin.
II Hyvä

III
Tyydyttävä

Vesialue on lähes luonnontilainen, mutta lievästi rehevöitynyt tai selvästi
humuspitoinen. Paikallisesti rajoittuneita leväesiintymiä voi esiintyä
satunnaisesti. Vesistö soveltuu hyvin eri käyttömuotoihin.
Vesialue on jätevesien, hajakuormituksen tai muun toiminnan lievästi
rehevöittämä tai vedenlaatu on muuten muuttunut. Tähän luokkaan kuuluvat
myös luonnostaan huomattavan rehevät tai erittäin humuspitoiset vedet.
Levähaittoja voi esiintyä toistuvasti. Haitallisten aineiden pitoisuudet vedessä,
pohja-aineksessa tai eliöstössä voivat olla hieman luonnontilaisista arvoista
kohonneet. Vesistö soveltuu yleensä tyydyttävästi useimpiin käyttömuotoihin.
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IV Välttävä

Vesialue on jätevesien, hajakuormituksen tai muun toiminnan voimakkaasti
rehevöittämä tai vedenlaatu on muuten muuttunut. Levähaitat ovat yleisiä ja
saattavat rajoittaa veden käyttöä pitkiä ajanjaksoja. Haitallisten aineiden
pitoisuudet vedessä, pohja-aineksessa tai eliöstössä voivat olla selvästi
luonnontilaisia arvoja korkeampia. Litorina-savimaiden vesistöissä pH-arvot
voivat olla hetkellisesti hyvin alhaisia ja happamuudesta johtuvia kalakuolemia
saattaa ajoittain esiintyä. Vesistö soveltuu yleensä vain sellaisiin
käyttötarkoituksiin, joiden vedenlaatuvaatimukset ovat vähäiset.

V Huono

Vesialue on jätevesien, hajakuormituksen tai muun toiminnan pilaama.
Levähaitat ovat erittäin yleisiä ja runsaita estäen vesistön käytön usein
pitkäksikin aikaa. Rehevyydestä johtuen myös happitilanne voi olla heikko.
Haitallisten aineiden pitoisuudet vedessä, sedimentissä tai eliöstössä voivat olla
tasolla, josta aiheutuu selvä riski vesistön käytölle tai vesiluonnolle. Litorinasavimaiden vesistöissä pH-arvot voivat olla hyvin alhaisia pitkiä ajanjaksoja,
jolloin happamuudesta johtuvia kalakuolemia esiintyy toistuvasti. Vesistön
käyttöä rajoittaa pysyvästi tai ajoittain jokin edellä mainituista tekijöistä.

Nipsinginoja 800m suulta ja Nipsinginojan alapää sijoittuvat molemmat
luokkaan V huono. Luokkaan V huono sijoittuu, kun kokonaisfosforipitoisuuden
keskiarvo on yli 100 µg/l. Kokonaisfosforipitoisuuksien keskiarvot ovat
Nipsinginoja 800 m suulla 113,7 µg/l ja Nipsinginoja alapäässä 134,3 µg/l.
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6.3.4

Ravinne-

ja

kiintoainepitoisuuksien

vertailua

Temmesjoen

vesistöalueella

Temmesjoen vesistöalue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla ja se kuuluu Oulujoki –
Iijoki vesienhoitoalueelle. Laajuudeltaan se on 1181 km 2 ja sen kokonaispituus
on 73 km. Temmesjoen vesistöalueeseen kuuluvat Temmesjoen pohjoispuolella
virtaavat Tyrnävänjoki ja Ängeslevänjoki, jotka laskevat Temmesjokeen
Limingassa 4-tien länsipuolella. (POPELY 2011)

Taulukkoon 4 on kerätty Hertasta Temmesjoen vedenlaatutiedoista kiintoaine-,
kokonaistyppi- ja kokofosforipitoisuuksien minimi, maximi, keskiarvo, mediaani
ja

havaintojen

lukumäärä.

Temmesjoelta

havaintopaikoiksi

on

valittu

Temmesjoki 8-tien silta ja Temmesjoki pohjapato.

Taulukko 4. Ravinne- ja kiintoainepitoisuuksien tarkastelu Temmesjoella

Kiintoaine,
hieno,
Kokonaisfosfori, Kokonaistyppi,
suodatus
suodattamaton suodattamaton
polykarb.
[µg/l]
[µg/l]
0,4 µm
[mg/l]
Temmesjoki
8-tien silta
min

7

44

710

max

110

240

1915

keskiarvo

23,5

97,1

1047,9

mediaani

21

90

980

n
Temmesjoki
pohjapato
min

35

37

40

6,7

23

470

max

48

460

2473

keskiarvo

20,1

117,7

1230,3

mediaani

17

102

1100

n

51

255

260
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Molemmilla näytteenottopisteillä, vertaillessa keskiarvoja, Temmesjoella on
vähemmän kiintoainetta kuin molemmilla näytteenottopisteillä Nipsinginojalla,
mutta yksittäisen näytteenottokerran maximiarvo on suurempi Temmesjoella 8tien

sillalla.

Molemmilla

näytteenottopisteillä

Temmesjoella

niin

kokonaisfosforipitoisuus kuin kokonaistyppipitoisuuskin ovat huomattavasti
pienempiä kuin molemmilla näytteenottopisteillä Nipsinginojalla. Yksittäisen
näytteenottokerran kokonaisfosforipitoisuuden maximiarvo löytyy Temmesjoen
pohjapadolta.

Kokonaistyppipitoisuuden

maximiarvo

yksittäiseltä

näytteenottokerralta löytyy Nipsinginojan alapäästä.

6.3.5 Kosteikon toimintamahdollisuudet

Nipsinginojan kosteikko näyttää pidättävän kohtuullisesti kiintoainesta (kuva
26). Todennäköisesti kiintoaine laskeutuu kosteikon pohjalle eli sedimentoituu
sekä pidättyy kosteikossa olevien kasvien pinnoille.

Kosteikko ei pidätä hyvin fosforia, koska fosfori tarvitsee pidemmän ajan
poistuakseen vesistöstä (kuva 24) etenkin jos fosfori esiintyy liukoisessa
muodossa (ortofosfaattina PO43-). Tulosten perusteella voidaan olettaa, että
fosfori esiintyy Nipsinginojan kosteissa liukoisessa muodossa, eikä ole
sitoutunut kiintoaineeseen.

Kosteikko pidättää typpeä paremmin kuin fosforia, koska typpi poistuu
kosteikosta nitrifiikaatio denitrifikaatio -prosessin seurauksena (kuva 25).
Kosteikon tärkein typen poistamisprosessi on denitrifikaatio. Typpi pyrkii aina
muuttumaan

liukoiseksi

nitraatiksi,

jolloin

nitraattityppi

pelkistyy

mikrobitoiminnan avulla kaasumaiseen muotoon ja haihtuu sitä kautta
ilmakehään. Tätä prosessia kutsutaan denitrifikaatioksi.

Nipsinginojan kosteikko on suhteellisen vasta perustettu, joten voidaan olettaa
kosteikon toiminnan parantuvan ajan kuluessa ja kasvillisuuden kehittyessä.
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6.4 Ravinne- ja kiintoainepitoisuudet Rauhionojalla

Ravinne- ja kiintoainemittauksia Rauhionojalla on suoritettu säännöllisesti
vuodesta 2010 lähtien. Vuodelta 1993 on olemassa yksittäinen mittaustulos,
joka ei näy taulukoissa. Tulokset on saatu Hertta-tietokannasta. Alla olevista
kuvista 28, 29 ja 30 selviävät mittaustulokset kokonaisfosforille, kokonaistypelle
ja

kiintoaineelle

kohdista

Rauhionoja

Uusitalo

ja

Rauhionoja

Polvi.

Kokonaisfosforin tulos ilmoittaa veden kokonaisfosforipitoisuuden, johon
sisältyvät orgaaninen ja epäorgaaninen fosfori. Kokonaistypen tulos ilmoittaa
veden kokonaistyppipitoisuuden, johon sisältyvät orgaaninen typpi ja typen
epäorgaaniset muodot. Kiintoaineen tulos kuvastaa kiinteää orgaanista tai
epäorgaanista ainesta, joka on raekooltaan yli 0,45 µm.

Kokonaisfosfori, suodattamaton [µg/l]

Kokonaisfosforipitoisuudet Rauhionojalla
450
400
350
300
250
200
150
100

Rauhionoja Uusitalo
Rauhionoja Polvi

50
0

Kuva 28. Kokonaisfosforipitoisuudet Rauhionojalla
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Kokonaistyppi, suodattamaton [µg/l]

Kokonaistyppipitoisuudet Rauhionojalla
4500
4000
3500
3000
2500
2000

Rauhionoja Uusitalo

1500

Rauhionoja Polvi

1000
500
0

Kiintoaine, hieno, suodatus, polykarb. 0,4 µm
[mg/l]

Kuva 29. Kokonaistyppipitoisuudet Rauhionojalla
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Kiintoainepitoisuudet Rauhionojalla

60
50
40
30
Rauhionoja Uusitalo
20

Rauhionoja Polvi

10
0

Kuva 30. Kiintoainepitoisuudet Rauhionojalla
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6.4.1 Ravinne- ja kiintoainepitoisuuksien lineaarinen riippuvuus

Rauhionojalla

kokonaisfosforipitoisuudet,

kokonaistyppipitoisuudet,

kiintoainepitoisuudet ja sameus eivät korreloi keskenään ollenkaan eli niiden
välille ei synny lineaarista riippuvuutta. Tämä voi johtua siitä, että Rauhionojalla
veden väri vaikuttaa sameuspitoisuuteen enemmän kuin kiintoainepitoisuus.

6.4.2 Ravinne- ja kiintoainepitoisuuksien tarkastelu

Taulukkoon

5

on

kerätty

Hertasta

kiintoaine-,

kokonaisfosfori-

ja

typpipitoisuuksien minimi, maksimi, keskiarvo, mediaani ja näytteenottokertojen
lukumäärä kohdista Rauhionoja Uusitalo ja Rauhionoja Polvi.

Taulukko 5. Ravinne- ja kiintoainepitoisuuksien tarkastelu Rauhionojalla

Kiintoaine,
hieno,
suodatus
polykarb. 0,4
µm [mg/l]

Kokonaisfosfori,
suodattamaton
[µg/l]

Kokonaistyppi,
suodattamaton
[µg/l]

Rauhionoja Uusitalo
min

5

71

840

max

59

290

4200

keskiarvo

17,8

154

1924,3

mediaani

13

120

1700

n

14

14

14

min

2,2

41

1500

max

20

150

4600

keskiarvo

9,6

81,5

2650

mediaani

9,2

58,5

2200

6

6

6

Rauhionoja Polvi

n
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6.4.3

Ravinne-

ja

kiintoainepitoisuuksien

keskiarvojen

vertailua

luokittelurajoihin

Ravinne- ja kiintoainepitoisuuksien vertailu Rauhionojalla on suoritettu samalla
tavalla

kuin

Nipsinginojalla

kokonaisfosforipitoisuuden

eli

vertailemalla

keskiarvoja

Rauhionojan

pintavesien

yleiseen

käyttökelpoisuusluokitukseen. Rauhionojalla on käytetty kahta mittauskohdetta:
Rauhionoja Uusitalo ja Rauhionoja Polvi. Aikaisemmin mainituista taulukoista 2
ja

3

löytyvät

vedenlaatuluokat

kokonaisfosforipitoisuus

arvoineen

ja

vedenlaatuluokituksen kriteerit (Mitikka 2013).

Rauhionoja Uusitalo kuuluu yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan
luokkaan V huono. Rauhionoja Uusitalon kokonaisfosforipitoisuuden keskiarvo
on 154 µg/l, kun luokan V huono raja on 100 µg/l. Rauhionoja Polvi
kokonaisfosforipitoisuuden keskiarvo on 81,5 µg/l, jolloin se kuuluu luokkaan IV
välttävä. Luokkaan IV välttävä sijoittuu, kun kokonaisfosforipitoisuuden
keskiarvo on 50–100 µg/l. Taulukossa 2 on esitetty V huonon ja IV välttävän
vedenlaatutiedot (Mitikka 2013).

6.4.4 Rauhionojan kosteikon toimintamahdollisuudet

Tulosten

perusteella

Rauhionojan

kosteikko

ei

pidätä

ravinteita

eikä

kiintoainetta, pitoisuudet nousevat merkittävästi mittauspisteiden välillä. Tämä
johtuu todennäköisesti siitä, että viereisiltä peltoalueilta huuhtoutuu ravinteita ja
erodoituu kiintoainesta puroon sekä kosteikkoon.

Kohteella

tulisi

kiinnittää

enemmän

huomiota

maankäyttöön

ja

sen

vesiensuojeluun.
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7 Yhteenveto

Tämän opinnäytetyön tulosten perusteella voidaan arvioida Akionlahden,
Oivangin, Rauhionojan ja Nipsinginojan kosteikkojen toimivuutta. Kosteikkojen
toiminta tehostuu ajan kuluessa, joten varsinkin vasta tehtyjen kosteikkojen
kohdalla

voimme

olettaa

tulosten

kohenevan.

Kosteikon

toiminnan

tehokkuuteen voidaan vaikuttaa lisäämällä viipymäaikaa ja kasvillisuutta.

Tulosten perusteella Akionlahden ja Oivangin kosteikot pidättävät hyvin fosforia.
Nipsinginojan kosteikko ei oikein toimi fosforin osalta lyhyen viipymäajan vuoksi.
Oivangin vesiensuojelukosteikon havainnoinnin alkutuloksissa on huomioitavaa
ruoppauksen vaikutus korkeisiin kiintoainepitoisuuksien. Yleisesti oletetaan, että
fosfori-

ja

kiintoainepitoisuudet

ovat

toisistaan

vahvasti

riippuvaisia.

Käytännössä harvoin kosteikot toimivat hyvin sekä fosforin, että typen osalta.
Yleisesti

voidaan

olettaa

toisen

pidättyvän

huomattavasti

vahvemmin.

Nipsinginojan kosteikko pidättää typpeä paremmin kuin fosforia ainoana tämän
opinnäytetyön tutkimuskohteista.

Toisinaan kosteikon toiminta ei ole tarpeeksi tehokas suhteutettuna kiintoaineja ravinnetulemaan. Tällöin täytyy pohtia enemmän vesiensuojelua maankäytön
kautta. Tämän edessä ollaan Rauhionojan kosteikolla.
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