
Kasvillisuuskentät ja kosteikot 
turvetuotannon valumavesien 

puhdistuksessa

TASO



2

Kasvillisuuskentät ja kosteikot turvetuotannon valumavesien puhdistuksessa

TASO-hankkeen julkaisu

Kaisa Heikkinen*, Juha Riihimäki* ja Roosa Jokisuu**
*Suomen ympäristökeskus, ** Vapo Oy

Kansikuva: Roosa Jokisuu
Ulkoasu ja taitto: Juha Paakkolanvaara

ISBN 978-952-314-015-8 (PDF)
URN:ISBN: 978-952-314-015-8



3

1 Johdanto 4
2 Aineisto ja menetelmät 5
  2.1 Tutkimuskohteet 5
  2.2 Kasvillisuuskenttien ominaisuudet 8
    2.2.1 Rakenteelliset tekijät 8
    2.2.2 Kasvillisuus 9
  2.3 Kasvillisuuskenttien puhdistustehokkuus 9
  2.4 Kenttien rakenteellisten ominaisuuksien vaikutukset puhdistustulokseen 9
  2.5 Kentille johdetun vesimäärän vaikutus puhdistustulokseen 10
3 Tulokset ja niiden tarkastelu 11
  3.1 Kasvillisuuskenttien ominaisuudet 11
  3.2 Kasvillisuuskenttien puhdistustehokkuus 12
    3.2.1 Ruokohelpikentät 12
    3.2.2 Luontaisesti kasvittuneet kasvillisuuskentät 14
  3.3 Kentillä saavutettavaan puhdistustulokseen vaikuttavat tekijät 18
    3.3.1 Kenttien hydraulisen kuormituksen vaikutus 
     puhdistustulokseen 18
    3.3.2 Kenttien ominaisuuksien vaikutukset puhdistustulokseen 21
4 Turvekerroksen vaikutus kasvillisuuskenttien puhdistustulokseen 24
5 Tämänhetkiseen tietoon perustuvia alustavia mitoitusohjeita kasvillisuuskentille 26
6 Jatkotutkimustarpeita 27
7 Tiivistelmä 28
Viitteet 31
Liite 1/1 32
Liite 1/2 33

Sisällys



4

1 Johdanto

Kasvillisuuskenttiä ja kosteikkoja käytetään turvetuotannon vesiensuojelussa vesistökuormitusta 
vähentävinä menetelminä. Turvetuotannon äskettäin päivitetyn ympäristönsuojeluohjeen (Ympäris-
töministeriö 2013) mukaan kasvillisuuskenttä on pengerryksin eristetty tasainen allasmainen kasvil-
lisuuden peittämä alue, jossa kasvaa ajoittain veden alle joutumisen hyvin sietävää kasvillisuutta. 
Kosteikolla puolestaan tarkoitetaan vesienkäsittelyrakennetta, jossa on pysyvästi avovesipintaa. Py-
syvän avovesipinnan osuutta vesienpuhdistusrakenteen koko pinta-alasta ei määritellä. 

Tämän hankkeen tavoitteena oli selvittää kasvillisuuskenttien soveltuvuutta turvetuotannon kuormi-
tuksen vähentämiseen, laatia niille tämänhetkiseen tietoon perustuvat alustavat mitoitusohjeet sekä 
tuoda esiin kasvillisuuskenttien käyttöä koskevia jatkotutkimustarpeita kentillä saavutettavan puhdis-
tustuloksen varmistamiseksi. 

Tässä tutkimuksessa käytössä olleesta aineistosta kuitenkin vain ruokohelpikentät näyttäisivät lu-
keutuvan selkeästi edellä mainittujen määritelmien mukaisiin kasvillisuuskenttiin. Luontaisesti kasvit-
tuneiden kasvillisuuskenttien ryhmä sen sijaan näyttäisi lähes kokonaisuudessaan edustavan edellä 
mainitun määritelmän mukaisia kosteikkoja (taulukko 2). Tässä ryhmässä on avovesipintaa 0 – 94 % 
vesienpuhdistusrakenteen koko pinta-alasta. Avovesipinnan osuuden vaihtelu on suurta ja voi vai-
kuttaa kentillä saavutettavaan puhdistustulokseen. Se onkin tässä tutkimuksessa otettu huomioon 
kentillä saavutettujen puhdistustulosten tarkastelussa (taulukko 4). 
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2 Aineisto ja 
menetelmät

2.1 Tutkimuskohteet
Tutkimusta varten saatiin Vapo Oy:ltä käyttöön 
päästötarkkailutiedot 41 eri puolilla Suomea si-
jaitsevan kasvillisuuskentän puhdistustehokkuu-
desta. Näistä tarkkailun kohteena olleista kentistä 
8 sijaitsee Etelä-Suomessa, 23 Länsi-Suomes-
sa, 6 Itä-Suomessa ja 4 Pohjois-Suomessa. 

Käyttöön saadusta aineistosta tarkempaan tar-
kasteluun valittiin kohteet, joista oli tietoja kentän 
ylä- ja alapuolisesta vedenlaadusta vähintään 
yhden vuoden ajalta ja vähintään 10 havaintoa 
vuodessa. Lisäksi tarkkailukaudelta tuli olla tie-
toa kentälle johdetusta vesimäärästä ainakin 
yhdestä pisteestä, kentän ylä- tai alapuolelta, 

mitattuna. Näillä perusteilla saatiin tarkempaan 
tarkasteluun yhteensä 16 kasvillisuuskenttää: 
6 Länsi-Suomesta, 6 Keski-Suomesta, 1 Poh-
jois-Suomesta, 2 Etelä-Suomesta ja 1 Itä-Suo-
mesta (taulukko 1, kuvat 1-4). 

Kasvillisuuskenttä Sijainti

Perusta- 
misalusta                     
TP = 
tuotannosta              
poistunut 
alue                             
MS = 
massan- 
siirtoalue

Tarkempi kuvaus 
kasvillisuudesta

Vedenlaatutietoa kentän ylä- 
ja alapuolelta  ajalta

Seuranta- 
vuosia

Vedenlaatu - 
havaintoja 
(kpl)

Virtaamatietoja 
kentän ylä- ja 
alapuolelta

RUOKOHELPIKENTÄT

Viitasuo Pohjois-Suomi MS
paju syrjäyttänyt 
ruokohelven 12.6.2008 - 8.8.2011 3 25  yp/ap

Höystösensuo Keski-Suomi TP
paju ja sarat vieneet tilaa 
ruokohelveltä 8.6.2005 - 4.12.2013 8 146 yp/ap

Jokipolvensuo Keski-Suomi TP
luontainen kasvillisuus 
vienyt tilaa ruokohelveltä 26.10.2005 - 11.2.2013 8 143 yp/ap

Pakinsuo Itä-Suomi TP
luontainen kasvillisuus 
vienyt tilaa ruokohelveltä 15.4.2008 - 25.2.1013 6 113 ap

Jämiänkeidas kosteikko Länsi-Suomi TP
luontainen kasvillisuus 
vienyt tilaa ruokohelveltä 21.6.2006 - 12.2.2013 7 156 yp/ap

LUONTAISESTI KASVITTUNEET KENTÄT
Havusuo, pohjoinen Keski-Suomi TP kasvittunut luontaisesti 15.8.2011 - 11.2.2013 3 53 ap
Havusuo, etelä Keski-Suomi TP kasvittunut luontaisesti 15.8.2011 - 11.2.2013 2 41 ap

Havusuo, keskiosa Keski-Suomi TP kasvittunut luontaisesti 24.1.2012 - 11.2.2013 1 35 ap
Alkkia Länsi-Suomi TP kasvittunut luontaisesti 14.4.2010 - 11.2.2013 3 71 ap
Okssuo Etelä-Suomi TP kasvittunut luontaisesti 19.1.2010 - 12.2.2013 3 69 ap
Takaneva, kosteikko 3 Länsi-Suomi TP kasvittunut luontaisesti 14.4.2008 - 12.2.2013 5 65 ap
Lammasneva, kosteikko 1 Länsi-Suomi TP kasvittunut luontaisesti 20.1.2011 - 12.2.2013 2 47 ap
Kairinneva, kosteikko 1 Länsi-Suomi TP kasvittunut luontaisesti 19.7.2011 - 13.2.2013 2 37 ap
Kairinneva, kosteikko 2 Länsi-Suomi kasvittunut luontaisesti 7.6.2011 - 13.2.2013 2 40 ap
Savonneva, kosteikko 13 Keski-Suomi TP kasvittunut luontaisesti 3.8.2011 - 20.2.2013 2 37 yp/ap
Torvmossen Etelä-Suomi Oj. suo/TP kasvittunut luontaisesti 7.9.2009 - 7.2.2013, ei 2012 3 36 ap

Taulukko 1. Tutkimuskohteet
Taulukko 1. Tutkimuskohteet
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Kuva 1. Tutkimuskohteet

Kuva 2. Pakinsuon ruokohelpikenttä. Kuva: Roosa Jokisuu.
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Kuva 3. Viitasuon ruokohelpikenttä, jonka paju on vallannut. Kuva: Roosa Jokisuu.

Kuva 4. Havusuon pohjoinen, luontaisesti kasvittunut kasvillisuuskenttä, avovesipintaa yli 80 %. Kuva: Roosa Jokisuu.
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2.2 Kasvillisuuskenttien 
ominaisuudet

2.2.1 Rakenteelliset tekijät
Tiedot kasvillisuuskenttien rakenteellisista omi-
naisuuksista (taulukko 2) saatiin ympäristöluvis-
sa esitetyistä kasvillisuuskenttien suunnitelmis-
ta ja Vapo Oy:ltä sekä myös kohteille tehtyjen 
maastokäyntien avulla. 

Ympäristöluvista ja Vapo Oy:ltä saatiin kentistä 
seuraavat tiedot:

- kentän perustamisvuosi ja käyttöaika

- kuva suunnitellusta kasvillisuuskentästä

- ympäristöluvan karttamateriaali, josta näkyy 
kasvillisuuskentän sijainti tuotantoalueella

- kentän ja sen yläpuolisen valuma-alueen pin-
ta-ala

- alustava tieto kentän kasvillisuudesta

- kentälle istutettu kasvillisuus 

- tieto kentän lannoituksesta ja kalkituksesta

- kentän perustamisalusta 

- kentän pituus ja leveys

- kentän ympärille rakennetut penkereet

- veden johtamistapa kentälle, pumppaus tai gra-
vitaatio, vedenjakorakenteena oja tai putki

- kentän yläpuolella olevat vesiensuojeluraken-
teet (laskeutusaltaat, pumppausaltaat, virtaa-
mansäätö)

- maastokäyntien pohjalta tehdyt rakennepiirrok-
set kentistä (kasvillisuus, vedenohjausrakenteet, 
muut vesien puhdistustulokseen mahdollisesti 
vaikuttavat tekijät)

Tietoja kenttien rakenteellisista ominaisuuksista 
tarkennettiin vielä maastokäyntien avulla. Näillä 
käynneillä kiinnitettiin erityistä huomiota kentällä 
mahdollisesti oleviin oikovirtausuomiin ja veden-
ohjausrakenteisiin sekä penkereiden kuntoon. 
Oikovirtausuomien osalta tavoitteena oli saada 
tietoa siitä, onko kentällä sellaisia ojia, joiden 
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RUOKOHELPIKENTÄT
Viitasuo 9 8 s 4,8 95,9 5,0 molemmat 0 455 110 4,14 kylvetty g o, p 5 0 95
Höystösensuo 9 8 y 2,5 19,5 12,8 molemmat 0 130 230 0,57 kylvetty g o 0 0 100
Jokipolvensuo 9 7 y 3,1 27 11,5 molemmat 0 340 140 2,43 kylvetty g o 0 0 100
Pakinsuo 7 5 y 6,3 149,8 4,2 molemmat 0 360 220 1,64 kylvetty p p 0 0 100
Jämiänkeidas, kosteikko 9 9 y 11 204,4 5,4 lannoitus 1 650 170 3,82 kylvetty g o, p 0 0 100
LUONTAISESTI KASVITTUNEET KASVILLISUUSKENTÄT
Havusuo, pohjoinen 2 2 y 2,3 56,9 4,0 0 285 115 2,48 luontainen p p 84 3 11
Havusuo, etelä 2 2 s 0,8 17 4,7 1 180 75 2,40 luontainen p p 58 17 32
Havusuo, Keskiosa 2 2 y 3,6 67,3 5,3 1 150 250 0,60 mäntytaim ikko p o, p 5 31 64
Alkkia 7 7 s 11,1 400 2,8 0 550 200 2,75 luontainen p p 65 14 30
Okssuo 4 4 s 3,3 134,3 2,5 kalkitus 1 530 50 10,60 luontainen p p 91 2 14
T akaneva 5 3 y 3,5 86,1 4,1 1 187 207 0,90 luontainen p p 69 18 17
Lammasneva 4 2 y 7,3 145,3 5,0 1 255 310 0,82 luontainen p p 19 0 81
Kairinneva, kosteikko 1. 2 2 y 28,5 537,4 5,3 1 620 610 1,02 luontainen p p 62 35 3
Kairinneva, kosteikko 2 2 2 y 8,7 142,8 6,1 0 490 210 2,33 rahkasammalsiirto g o 14 14 76
Savonneva, kosteikko 13 2 2 y 5,8 111,6 5,2 0 270 230 1,17 suokasvisiemeniä g o 94 3 7
T orvmossen 5 4 y 8,7 40,2 21,6 0 420 225 1,87 luontainen p p 0 0 100

Taulukko 2. Kasvillisuuskenttien ja kosteikkojen rakenteelliset ominaisuudet.
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kautta vesi pääsee virtaamaan kentän läpi juu-
rikaan kentän alueelle leviämättä. Penkereiden 
osalta taas selvitettiin, pidättävätkö ne hyvin vet-
tä kentälle vai onko niissä syöpymiä/murtumia. 
Erityistä huomiota niiden kuntoon kiinnitettiin 
kentälle rakennetun mittapadon läheisyydessä. 
Lisäksi tarkennettiin tietoa penkereiden raken-
nusmateriaalista ja kasvipeitteisyydestä.

2.2.2 Kasvillisuus

Kenttien kasvillisuus kartoitettiin maastokäyn-
neillä 13.6. – 23.7.2013 välisenä aikana.  Kukin 
kohde jaettiin pienempiin ja paremmin hallittaviin 
osa-alueisiin, joilta arvioitiin tavattujen kasvilaji-
en yleisyys ja kasvustojen tyypillinen peittävyys 
prosenttiasteikolla. Kohteiden suuresta koosta 
johtuen osa-alueita ei voitu kartoittaa kovin tar-
kasti vaan lajien yleisyydet ja peittävyydet arvioi-
tiin osa-alueiden reunoja kiertämällä ja mahdol-
lisuuksien mukaan tekemällä tarkastuskäyntejä 
myös alueen sisäpuolella. Osassa kohteista kor-
kean kasvuston peittävyys sekä kosteikossa ole-
van veden syvyys vaikeuttivat arviointien tekoa.

2.3 Kasvillisuuskenttien 
puhdistustehokkuus

Päästötarkkailulla hankitut tiedot tarkemman tut-
kimuksen kohteiksi valittujen kasvillisuuskenttien 
puhdistustehokkuudesta saatiin Vapo Oy:ltä. 
Tarkkailun on hoitanut ulkopuolinen ja luotettava 
konsultti, joka käyttää akkreditoitua laboratorio-
ta ja sertifioituja näytteenottajia. Kunkin kohteen 
seurantajakson pituus ja vedenlaatuhavaintojen 
kokonaismäärä on esitetty taulukossa 1. Seu-
rantajakson pituus vaihteli Havusuon keskiosan 
kosteikon yhdestä vuodesta Höystösensuon ja 
Jokipolvensuon kahdeksaan vuoteen.

Tarkkailussa oli hankittu tietoja sekä kunkin koh-
teen ylä- ja alapuolisesta vedenlaadusta että 
myös kentillä virranneista vesimääristä. Kaikista 
vesinäytteistä oli määritetty Kok.N, Kok.P, CODMn 
ja kiintoaine, Pakinsuon, Havusuon keskiosan, 
Höytösensuon ja Kairinnevan (kosteikko 2) kos-

teikoista lisäksi NH4-N, PO4-P ja Kok.Fe. Muilla 
kentillä NH4-N, PO4-P ja Kok.Fe oli määritetty 
vain noin puolesta tarkkailun aikana otetuista ve-
sinäytteistä. Valumaveden nitraattitypen (NO3-N) 
ja orgaanisen kokonaishiilen (TOC) pitoisuuksia 
oli mitattu vain muutamassa kohteessa ja näis-
säkin satunnaisesti, lyhyiden tarkkailujaksojen 
aikana. Näin oli kaikissa kohteissa myös orgaa-
nisen kiintoaineen suhteen muualla kuin Pakin-
suolla, missä orgaaninen kiintoaine oli määritetty 
kaikista velvoitetarkkailun vesinäytteistä.

Kenttien puhdistustehokkuus laskettiin pitoi-
suusreduktioina, koska useimmista kohteista 
käytössä oli virtaamatiedot vain kentän alapuo-
lelle sijoitetulta mittapadolta. Tässä laskennassa 
käytettiin kenttien ylä- ja alapuolelta mitattujen 
pitoisuuksien keskiarvoja. Näin laskettuja pi-
toisuusreduktioita käytettiin myös tilastollisissa 
testeissä, joiden avulla selvitettiin kenttien ra-
kenteellisten ominaisuuksien vaikutuksia puhdis-
tustulokseen. Kentille kohdistuvan pintakuorman 
vaikutusta puhdistustulokseen sen sijaan arvioi-
tiin kenttäkohtaisesti eri näytteenottopäiville las-
kettujen reduktioprosenttien avulla. 

2.4 Kenttien 
rakenteellisten 
ominaisuuksien 
vaikutukset 
puhdistustulokseen

Koko käytettävissä olevasta aineistosta (n = 16), 
tarkasteltiin korrelaatioanalyysin avulla seuraavi-
en kenttien rakennetekijöiden vaikutusta puhdis-
tustulokseen: 

-  kentän ikä 

-  kentän käyttöaika 

-  kentän pituus/leveys-suhdeluku 

-  kentän pinta-ala

-  kentän yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala
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-  kentän pinta-ala (% ) yläpuolisesta valu-
ma-alueesta

-  avovesipinnan osuus (%) kentän pinta-alasta

-  paljaan maan osuus (%) kentän pinta-alasta

-  kasvillisuuden peittämän maan osuus (%) ken-
tän pinta-alasta

Näissä analyyseissa ei voitu käyttää turvepak-
suutta, koska käytettävissä oli vain tieto siitä oliko 
kentän turvekerros alle vai yli 0,5 m paksuinen. 
Regressioanalyysia ei käytetty puhdistustulos-
ten ja rakennetekijöiden arviointiin. Tarkastelun 
kohteina olleiden muuttujien arvoissa oli suurta 
hajontaa, joka yhdistettynä pieneen aineistoon ei 
tuota tilastollisesti merkitseviä riippuvuuksia. 

Tarkastellut kenttien ominaisuudet olisivat an-
taneet mahdollisuuksia monenlaiseen ryhmitte-
lyyn ja puhdistustulosten vertailuun eri ryhmien 
välillä. Heti tulosten tarkastelun alkuvaiheissa 
kuitenkin havaittiin, että kaikissa ryhmittelyis-
sä puhdistustulokseen vaikuttaa taustalla myös 
jokin muu tekijä kuin se, jonka vaikutusta olisi 
tarkoitus tarkastella. Jos haluttaisiin tarkastella 
ryhmittelemällä esimerkiksi kentillä suoritettujen 
maanparannustoimenpiteiden vaikutusta kasvil-
lisuuskenttien puhdistustulokseen, muodostuisi 
aineistosta 2 ryhmää:
 

- kenttä kalkittu ja /tai lannoitettu

- 5 kohdetta, joista kaikki ruokohelpikenttiä 

- ei maanparannustoimenpiteitä

- muut 11 kohdetta, joista kaikki luontaisesti 
kasvittuneita kenttiä

Tässä tilanteessa olisi mahdotonta päätellä luo-
tettavasti, miten tarkasteltava ominaisuus todella 
vaikuttaa puhdistustason eroavuuteen ja mikä 
on taas seurausta muista eroavuuksista ruoko-
helpikenttien ja luontaisesti kasvittuneiden kent-
tien välillä. Menettelytavasta luovuttiin. 

Tutkimuksessa selvitettiin myös kaikilta kasvil-
lisuuskentiltä mahdolliset patojen murtumat ja 
oikovirtaukset, koska niiden esiintyminen voi hei-

kentää kentillä saavutettavaa puhdistustulosta. 

2.5 Kentille johdetun 
vesimäärän vaikutus 
puhdistustulokseen

Kentille kohdistunut pintakuorma (litraa/m2/vrk) 
laskettiin tarkasteltavan kohteen pinta-alan (m2) 
ja näytteenottohetken hetkellisen virtaaman (l/s) 
perusteella olettaen näytteenottohetken virtaa-
man olevan sama kuin vuorokauden keskimää-
räinen virtaama. Silloin, kun virtaamatietoja ei ol-
lut käytettävissä kentän yläpuolelta, pintakuorma 
laskettiin kentän alapuolisen virtaaman perus-
teella. Tällöin oletettiin, että kohteeseen tuleva 
vesimäärä on sama kuin kohteesta lähtevä ve-
simäärä. Voimakkaasti haihduttavilla ruokohelpi-
kentillä tämä tarkastelutapa voi aiheuttaa virhet-
tä kesäaikaisiin tuloksiin. 

Pitoisuusreduktion ja pintakuorman välinen kor-
relaatioanalyysi tehtiin kohdekohtaisesti (n = 
10 – 142) käyttäen ei-parametristä Spearmanin 
järjestyslukukorrelaatiota (taulukko 7). Tämä 
tarkastelu tehtiin kaikista muista kohteista paitsi 
Pakinsuon ruokohelpikentältä, mistä virtaamatie-
toja oli vain loppusyksyltä ja talvelta/kevättulvan 
ajalta (11.10.2012 – 6.6.2013) ja tältä seuran-
tajaksolta tietoa vedenlaadusta vain 25.2.2013 
saakka.
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3 Tulokset ja 
niiden tarkastelu

3.1 Kasvillisuuskenttien 
ominaisuudet

Tarkasteltavassa aineistossa oli 5 ruokohelpi-
kenttää, joille kasvillisuus oli kylvetty, ja 11 luon-
taisesti kasvittunutta kasvillisuuskenttää (taulu-
kot 1 ja 2). Kaikki kentät oli perustettu tuotannosta 
poistuneelle turvetuotantoalueelle (taulukko 1). 
Kaikkien muiden kasvillisuuskenttien paitsi Vii-
tasuon yläpuolella oli laskeutusallas. Useimpien 
ruokohelpikenttien kasvillisuus oli käytön aikana 
muuttunut siten, että paikalle luontainen kasvilli-
suus oli vähitellen vienyt tilaa ruokohelveltä. 

Kasvillisuuskenttien ikä ja käyttöaika vaihtelivat 
välillä 2 – 9 vuotta (taulukko 2). Niistä 4 oli ol-
lut käytössä sulan maan aikana ja muut 12 ym-
pärivuotisesti. Niiden pinta-ala oli 2,5 – 21,6  % 
yläpuolisesta valuma-alueesta. Kaikki ruokohel-
pikentät oli lannoitettu ja yhtä lukuun ottamatta 
myös kalkittu. Luontaisesti kasvittuneista kasvil-
lisuuskentistä vain Okssuon kenttä oli kalkittu. 
Sekä lannoitukset että kalkitus oli tehty kenttien 
perustamisvaiheessa. 

Turvesyvyys oli > 0,5 m yhdellä ruokohelpikentäl-
lä ja < 0,5 m neljällä ruokohelpikentällä (taulukko 
2). Luontaisesti kasvittuneista kentistä se oli > 
0,5 m kuudessa kohteessa ja < 0,5 m viidessä 
kohteessa.  Kenttien pituus/leveys-suhde vaihteli 
välillä 0,60 – 10,60 (taulukko 2). Puhdistettava 
valumavesi johdettiin kuudelle kentälle gravitaa-
tiolla ja 10 kentälle pumppaamalla. 

Kaikki ruokohelpikentät olivat tiheän kasvillisuu-
den peitossa (taulukko 2, kuvat 2 ja 3). Kaikilla 
niistä oli kasvillisuuden lomassa kuitenkin myös 
avovesipintaa ainakin hetkellisesti. Kasvitonta 
avovesipintaa niissä ei ollut.  Useimmilla luontai-
sesti kasvittuneilla kentillä kasvillisuuden peittä-

vyys oli selvästi pienempi kuin ruokohelpikentillä. 
Torvmossenin kenttä oli kuitenkin kokonaisuu-
dessaan kasvillisuuden peitossa. Lammasne-
van ja Kairinnevan kosteikko 2:n (ks. kansiku-
va) kentistä kasvillisuuden peitossa oli noin 80 
% ja Havusuon keskiosan kentästä noin 60 %. 
Luontaisesti kasvittuneilla kentillä avovesipintaa 
oli enemmän kuin ruokohelpikentillä, kolmessa 
kohteessa yli 80 % pinta-alasta (kuva 4) ja nel-
jässä kohteessa 80 – 50 % pinta-alasta (taulukot 
2 ja 4). Muissa kohteissa avovesipintaa oli sel-
västi vähemmän eli alle 20 % pinta-alasta, eikä 
lainkaan Torvmossenin kasvillisuuskentällä. Pal-
jasta maata oli 0 – 35 % luontaisesti kasvittunei-
den kenttien pinta-alasta. Kairinnevan suurella 
kentällä 1 (28 ha) oli silmämääräisesti arvioituna 
avovesipintaa noin 60 % ja paljasta maata noin 
35 % kosteikon pinta-alasta. Sen kasvillisuuden 
peittävyyttä ei pystytty kovinkaan tarkasti arvioi-
maan. 

Kenttiä ympäröivissä padoissa ei havaittu mur-
tumia. Oikovirtauksia sen sijaan arvioitiin esiin-
tyvän. Höystösensuolla oli oikovirtausreitti, jota 
pitkin vesi kulki kentällä. Jokipolvensuolla puo-
lestaan vesi kulki ruokohelpikentän keskiosaa 
pitkin, reunaosat olivat kuivempia. Myös muilla 
alueilla oikovirtausten esiintymistä kentillä pi-
dettiin mahdollisena, koska kaikki tutkimuksen 
kohteena olleet kentät oli perustettu tuotannosta 
poistuneelle, sarkaojitetulle turvetuotantoalueel-
le (taulukko 1). 

Ruokohelpikenttien kasvillisuus oli vaihtelevaa 
(liite 1). Osassa kentistä (Pakinsuo ja Jämiänkei-
das) kylvetty ruokohelpi oli pysynyt hyvin elinvoi-
maisena vaikka erityisesti pajut ja pullosara olivat 
levittäytyneet kentälle voimakkaasti. Muutamalla 
kentällä (Höystösensuo ja Jokipolvensuo) ruo-
kohelpi oli pärjännyt kohtalaisesti vaikka näille 
kosteikoille olivat pullosaran ohella levinneet eri-
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tyisesti runsasta vettä sietävät lajit. Höystösen-
suolla myös paju oli levittäytynyt vahvasti. Voi-
makkaimmin ruokohelpi oli taantunut Viitasuolla 
(kuva 3), missä vahva ja korkeakasvuinen kiilto-
paju oli vallannut suuren osan kenttää. 

Kentällä olevan veden määrä on todennäköisesti 
voimakkain kentän kasvillisuutta muovaava teki-
jä. Kuivemmilla kentillä paju luultavimmin lisään-
tyy jatkossakin, ja märempiä kenttiä puolestaan 
suosivat kosteammassa ympäristössä viihtyvät 
suokasvit. 

3.2 Kasvillisuuskenttien 
puhdistustehokkuus

3.2.1 Ruokohelpikentät
Tutkimuksessa tarkasteltujen viiden ruokohel-
pikentän puhdistustehokkuutta (taulukko 3) oli 
seurattu pitkäaikaisimmin, 8 vuoden ajan (tau-
lukko 1), Keski-Suomessa sijaitsevilla Höystö-
sensuolla ja Jokipolvensuolla. Länsi-Suomen 
Jämiänkeitaan kosteikolta seurantatuloksia oli 
käytössä 7 vuoden ja Itä-Suomen Pakinsuolta 6 
vuoden ajalta. Pohjois-Suomen kohteista Viita-
suon puhdistustehokkuutta oli seurattu vuodesta 
2005 lähtien. Tässä yhteydessä tarkasteltiin vuo-
sia 2008-2011.

Taulukko 3. Ruokohelpikenttien pitoisuusreduktiot (%). n = havaintovuosien lukumäärä. Mukaan on otettu vuodet, jolloin 
ko. määrityksestä on tehty vähintään 5 havaintoa. 

Suo Kok.N NH4-N NO23-N Kok.P PO4-P CODMn Kok.Fe
Kiinto- 
aine

Org. 
kiinto- 
aine

Keskiarvo 16 40 -14 57
n 2 2 2 2
Mediaani 16 40 -14 57
Minimi 7 19 -23 42
Maksimi 25 61 -5 71
Keskiarvo 34 78 -40 -52 -5 45 34
n 8 7 8 7 8 7 8
Mediaani 32 75 -34 -41 -5 41 43
Minimi 27 72 -111 -162 -15 34 -25
Maksimi 45 93 -4 -19 2 63 75
Keskiarvo 32 84 -14 13 -19 45 -6
n 7 7 7 7 7 7 7
Mediaani 32 87 -14 21 -21 59 6
Minimi 20 68 -50 -48 -39 -16 -130
Maksimi 39 99 9 45 -1 67 56
Keskiarvo 26 41 38 47 4 27 49 36
n 5 5 5 5 5 5 5 5
Mediaani 26 38 39 55 2 21 43 36
Minimi 23 30 17 10 -5 9 40 13
Maksimi 30 57 60 67 11 46 71 58
Keskiarvo 20 73 -57 17 33 1 27 50
n 7 7 1 7 7 7 7 7
Mediaani 21 73 -57 17 23 2 34 34
Minimi 10 53 -57 -4 10 -13 -22 16
Maksimi 30 100 -57 38 98 10 51 93

Viitasuo

Höystösensuo

Jokipolvensuo

Pakinsuo

Jämiänkeidas_kosteikko
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Ruokohelpikentistä parhaat puhdistustulokset 
saatiin Itä-Suomen Pakinsuolta (taulukko 3, kuva 
5). Täällä kaikkien seurattujen vedenlaatumuut-
tujien koko seurantajakson pitoisuuksien keski-
arvoista ja mediaaneista lasketut reduktiot olivat 
positiiviset. Reduktioprosenttien keskiarvot (me-
diaanit) olivat seuraavat: Kok.N 26 (26), Kok.P 
38 (39), PO4-P 47 (55), CODMn 4 (2), Kok.Fe 27 
(21), kiintoaine 49 (43) ja orgaaninen kiintoaine 
36 (36). Reduktioiden minimiarvojen perusteella 
kentällä havaittiin kuitenkin myös kaikkien seu-
rattujen vedenlaatumuuttujien ajoittaista huuh-
toutumista. Esimerkiksi vuonna 2011, kentän ol-
tua käytössä jo kolme vuotta, kentältä huuhtoutui 
talvella, kevättulvan aikaan, kesällä ja alkusyk-
systä kiintoainetta ja kesällä myös fosforia. 

Hyvät puhdistustulokset saatiin myös Länsi-Suo-
men Jämiänkeitaan kosteikolta (taulukko 3). 
Nitraattityppeä lukuun ottamatta myös täällä 
kaikkien seurattujen vedenlaatumuuttujien koko 
seurantajakson pitoisuuksien keskiarvoista ja 
mediaaneista lasketut reduktiot olivat positiiviset. 

Myös täällä havaittiin reduktioiden minimiarvojen 
perusteella kaikkien seurattujen vedenlaatumuut-
tujien ajoittaista huuhtoutumista. Reduktiopro-
senttien keskiarvot (mediaanit) olivat seuraavat: 
Kok.N 20 (21), NH4-N 73 (73), NO23-N -57 (-57), 
Kok.P 17 (17), PO4-P 33 (23), CODMn 1 (2), Kok.
Fe 27 (34) ja kiintoaine 50 (34). Päästötarkkai-
luissa ruokohelpikosteikoista vain Jämiänkeitaal-
ta on mitattu valumavesien NO23-pitoisuus.

Pakinsuon ja Jämiänkeitaan jälkeen parhaat 
puhdistustulokset saatiin Pohjois-Suomen Viita-
suolta (taulukko 3). Kemiallista hapenkulutusta 
(CODMn) lukuun ottamatta myös täällä kaikkien 
seurattujen vedenlaatumuuttujien koko seuran-
tajakson pitoisuuksien keskiarvoista ja mediaa-
neista lasketut reduktiot olivat positiiviset. Kentäl-
lä havaittiin kuitenkin reduktioiden minimiarvojen 
perusteella myös lähes kaikkien seurattujen 
vedenlaatumuuttujien ajoittaista huuhtoutumis-
ta. Reduktioprosenttien keskiarvot (mediaanit) 
olivat seuraavat: Kok.N 16 (16), Kok.P 40 (40), 
CODMn -14 (-14) ja kiintoaine 57 (57).  

Kuva 5. Virtaama ja kokonaistypen, kokonaisfosforin sekä kiintoaineen reduktiot Pakinsuon ruokohelpikentällä  vuonna 
2011.
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Itä-Suomen Jokipolvensuon ruokohelpikentällä 
koko seurantajakson pitoisuuksien keskiarvois-
ta lasketut reduktiot olivat kokonaistypellä, fos-
faattifosforilla ja raudalla positiivisia, mutta ko-
konaisfosforilla, kemiallisella hapenkulutuksella 
(CODMn) ja kiintoaineella negatiivisia (taulukko 
3). Tilanne oli lähes sama myös seurantajakson 
pitoisuuksien mediaanien suhteen. Niiden mu-
kaan kuitenkin myös kiintoaineella saavutettu 
reduktio oli positiivinen. Kentältä kuitenkin myös 
huuhtoutui ajoittain kokonaistyppeä, fosfaatti-
fosforia ja rautaa. Reduktioprosenttien keskiar-
vot (mediaanit) olivat seuraavat: Kok.N 32 (32), 
Kok.P -14 (-14), PO4-P 13 (21), CODMn -20 (-21), 
Kok.Fe 45 (59) ja kiintoaine -6 (6).  

Itä-Suomen Höystösensuon ruokohelpikentällä 
koko seurantajakson pitoisuuksien keskiarvois-
ta ja mediaaneista lasketut reduktiot olivat ko-
konaistypellä, kokonaisraudalla ja kiintoaineella 
positiivisia, mutta kokonaisfosforilla, fosfaattifos-
forilla ja kemiallisella hapenkulutuksella (CODMn) 
negatiivisia (taulukko 3). Reduktioiden minimiar-
vojen perusteella kentältä kuitenkin myös huuh-
toutui ajoittain kokonaistyppeä ja kiintoainetta. 
Reduktioprosenttien keskiarvot (mediaanit) olivat 
seuraavat: Kok.N 34 (32), Kok.P -40 (-34), PO4-P 
-52 (-41), CODMn -5 (-5), Kok.Fe 45 (41) ja kiin-
toaine 34 (43). Kentän heikko toiminta selittynee 
suurimmaksi osaksi kentällä esiintyvillä oikovir-
tauksilla, joiden vaikutuksesta kentän käyttöaste 
on vain noin 20 % kentän pinta-alasta.  

3.2.2 Luontaisesti kasvittuneet 
kasvillisuuskentät

Tutkimuksessa tarkasteltujen 11 luontaisesti 
kasvittuneen kasvillisuuskentän puhdistustehok-
kuutta (taulukko 4) oli seurattu pitkäaikaisimmin, 
5 vuoden ajan, Länsi-Suomessa sijaitsevalla 
Takanevan kasvillisuuskentällä 3 (taulukko 1). 
Kolmen vuoden ajalta seurantatuloksia oli käy-
tössä Keski-Suomen Havusuon pohjoiselta kas-
villisuuskentältä, Länsi-Suomen Alkkialta ja Ete-
lä-Suomen Okssuolta, ja kahden vuoden ajalta 
vastaavasti Keski-Suomen Havusuon eteläiseltä 
kasvillisuuskentältä, Länsi-Suomen Lammasne-

van kosteikolta 1 ja Kairinnevan kosteikolta 1 
sekä Keski-Suomen Savonnevan kosteikolta 13. 
Keski-Suomen Havusuon keskiosan kosteikolta 
tarkkailutuloksia oli käytössä vain yhden vuoden 
ajalta. Kaikki kasvillisuuskentät oli perustettu 
tuotannosta poistuneelle turvetuotantoalueelle 
(taulukko 1).

Luontaisesti kasvittuneiden kasvillisuuskenttien 
puhdistustehokkuudesta oli tarkkailuissa saatu 
vaihtelevia tuloksia (taulukot 4 ja 5, kuva 6). Esi-
merkiksi Länsi-Suomen Kairinnevan kosteikolla 
1. koko seurantajakson pitoisuuksien keskiar-
voista ja (mediaaneista) lasketut reduktioprosen-
tit olivat seuraavat: Kok.N 8 (8), Kok.P 22 (22), 
PO4-P 25 (25), CODMn -2 (-2), Kok.Fe 30 (30) ja 
kiintoaine 63 (63). Myös useimmilla muilla kentillä 
oli valumavedestä saatu poistumaan kiintoainet-
ta, typpeä, fosforia ja rautaa. Myös näillä kentillä 
havaittiin reduktioiden minimiarvojen perusteel-
la kaikkien seurattujen vedenlaatumuuttujien 
ajoittaista huuhtoutumista. Huuhtoutumisessa 
oli kuitenkin vaihtelua. Esimerkiksi Kairinnevan 
kosteikolla 1. huuhtoutuminen oli vuonna 2012 
vähäistä (kuva 6). Kosteikolla havaittiin kuitenkin 
kiintoaineen talviaikaista huuhtoutumista.  

Kaikilta kentiltä oli huuhtoutunut humusaineita. 
Usein samaan aikaan, kun kiintoaineen poistos-
sa oli saavutettu hyvät reduktiot, on orgaanisia 
aineita kuitenkin veden CODMn-arvon perus-
teella huuhtoutunut kentältä. Tämä viittaa vedes-
sä liuenneina olevien humusaineiden huuhtou-
tumiseen. Kentät on perustettu suoalueille, joilta 
yleensäkin huuhtoutuu vesiimme humusaineita.   

Avovesipinnan määrällä ei ollut selkeää vaikutus-
ta luontaisesti kasvittuneilla kasvillisuuskentillä 
saavutettuihin kokonaistypen, kokonaisfosforin, 
kemiallisen hapenkulutuksen ja kokonaisraudan 
puhdistustuloksiin (taulukko 5). Sen sijaan kiinto-
aine näyttäisi pidättyneen parhaiten niille kentil-
le, joilla avovesipintaa oli vähiten.   

Taulukko 4. (viereinen sivu) Luontaisesti kasvittuneiden 
kasvillisuuskenttien pitoisuusreduktiot (%). n = havainto-
vuosien lukumäärä. Mukaan on otettu vuodet, jolloin ko. 
määrityksestä on tehty vähintään 5 havaintoa.
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Avovesi-
pintaa Suo Kok.N NH4-N NO23-N Kok.P PO4-P CODMn Kok.Fe

Kiinto-
aine TOC

Keskiarvo 0 17 7 2 -3 16 54 -6
n 2 1 2 1 2 1 2 1
Mediaani 0 17 7 2 -3 16 54 -6
Minimi -6 17 -15 2 -3 16 29 -6
Maksimi 6 17 29 2 -3 16 78 -6
Keskiarvo 8 31 28 62 -8 39 24
n 2 1 2 1 2 1 2
Mediaani 8 31 28 62 -8 39 24
Minimi 7 31 25 62 -13 39 20
Maksimi 9 31 31 62 -3 39 27
Keskiarvo 4 40 25 49 -11 32 10
n 2 2 2 2 2 2 2
Mediaani 4 40 25 49 -11 32 10
Minimi 3 35 20 44 -15 28 -2
Maksimi 5 46 30 54 -8 36 22
Keskiarvo 1 -3 -6 13
n 2 2 2 2
Mediaani 1 -3 -6 13
Minimi -3 -7 -9 7
Maksimi 5 1 -3 20
Keskiarvo 13 43 -23 23 26 -6 13 32
n 3 3 1 3 3 3 3 3
Mediaani 13 37 -23 29 26 -1 13 52
Minimi 12 30 -23 10 25 -17 10 -21
Maksimi 15 61 -23 31 26 -1 17 67
Keskiarvo -3 25 37 68 -17 40 48
n 3 2 3 2 3 2 3
Mediaani -3 25 31 68 -15 40 44
Minimi -11 -1 27 59 -36 34 34
Maksimi 6 51 52 76 0 46 67
Keskiarvo 3 17 15 29 -7 4 29 -6
n 1 1 1 1 1 1 1 1
Mediaani 3 17 15 29 -7 4 29 -6
Minimi 3 17 15 29 -7 4 29 -6
Maksimi 3 17 15 29 -7 4 29 -6
Keskiarvo 0 16 10 12 -12 29 50
n 2 2 2 2 2 2 2
Mediaani 0 16 10 12 -12 29 50
Minimi 0 12 0 3 -17 28 39
Maksimi 0 20 21 21 -7 29 61
Keskiarvo 8 34 22 25 -2 30 63
n 2 2 2 2 2 2 2
Mediaani 8 34 22 25 -2 30 63
Minimi 8 28 17 19 -6 30 60
Maksimi 9 40 27 31 1 31 65
Keskiarvo 8 44 11 17 -14 23 52
n 2 2 2 2 2 2 2
Mediaani 8 44 11 17 -14 23 52
Minimi 4 42 7 15 -19 20 38
Maksimi 13 45 15 20 -9 27 65
Keskiarvo 17 -4 -3 71
n 2 2 2 2
Mediaani 17 -4 -3 71
Minimi 15 -7 -4 57
Maksimi 20 -2 -1 85

0 % Torvmossen

> 80 %

Havusuo pohjoinen

Okssuo

Savonneva, kosteikko 13

80-50 %

Havusuo etelä

Alkkia

Takaneva, kosteikko 3

50-5 %

Havusuo keskiosa

Lammasneva, kosteikko1

Kairinneva, kosteikko 1

Kairinneva, kosteikko 2
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Parhaiten toimivilla ruokohelpikentillä oli saavu-
tettu lähes kaikkien seurattujen vedenlaatumuut-
tujien osalta jossakin määrin paremmat puhdis-
tustulokset kuin parhaiten toimivilla, luonnollisesti 
kasvittuneilla kasvillisuuskentillä (taulukot 3 ja 4). 
Kasvillisuuskentillä saavutetut kokonaistypen 
poistumat korreloivat tilastollisesti merkitsevän 
positiivisesti ammoniumtypen poistumien kanssa 

(taulukko 6). Myös kokonaisfosforin poistuman ja 
fosfaattifosforin poistuman välillä oli tilastollisesti 
merkitsevä positiivinen korrelaatio. 

Kuva 6. Virtaama ja kokonaistypen, kokonaisfosforin sekä kiintoaineen reduktiot Kairinnevan kosteikko 1:n luontaisesti 
kasvittuneella kasvillisuuskentällä vuonna 2012.

Taulukko 5. Puhdistustehokkuuden (%) mediaanit avovesipinnaltaan toisistaan poikkeavilla luontaisesti kasvittuneilla 
kasvillisuuskentillä.

Avovesipintaa (%) Kok.N Kok.P CODMn Kok.Fe
Kiinto-
aine

> 80 0 - 8 7 - 28 -3 - -11 16 - 38 10 - 54
80 - 50 -3 - 13 -3 - 31 -1 - -15 13 - 40 13 - 52
5 - 50 0 - 8 10 - 22 -2 - -14 4 - 30 29 - 63

0 17 -4 -3 71
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Taulukko 6. Kasvillisuuskentillä saavutettujen poistumien mediaanien (%) väliset korrelaatiot. 

K
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Correlation 1,000 ,907** -,171 -,258 ,300 ,214 0,053
Sig. (2-tailed) . ,000 ,528 ,394 ,259 ,482 ,846
n 16 13 16 13 16 13 16
Correlation ,907** 1,000 -,209 -,137 ,033 ,335 -,236
Sig. (2-tailed) ,000 . ,494 ,655 ,915 ,263 ,437
n 13 13 13 13 13 13 13
Correlation -,171 -,209 1,000 ,907** -,038 -,082 ,071
Sig. (2-tailed) ,528 ,494 . ,000 ,888 ,789 ,795
n 16 13 16 13 16 13 16
Correlation -,258 -,137 ,907** 1,000 -,044 0,055 -,313
Sig. (2-tailed) ,394 ,655 ,000 . ,887 ,859 ,297
n 13 13 13 13 13 13 13
Correlation ,300 ,033 -,038 -,044 1,000 -,390 ,382
Sig. (2-tailed) ,259 ,915 ,888 ,887 . ,188 ,144
n 16 13 16 13 16 13 16
Correlation ,214 ,335 -,082 0,055 -,390 1,000 -,363
Sig. (2-tailed) ,482 ,263 ,789 ,859 ,188 . ,223
n 13 13 13 13 13 13 13
Correlation 0,053 -,236 ,071 -,313 ,382 -,363 1,000
Sig. (2-tailed) ,846 ,437 ,795 ,297 ,144 ,223 .
n 16 13 16 13 16 13 16

Kok.Fe

Kiintoaine

Kok.N

NH4-N

Kok.P

PO4-P

CODMn
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3.3 Kentillä 
saavutettavaan 
puhdistustulokseen 
vaikuttavat tekijät

3.3.1 Kenttien hydraulisen 
kuormituksen vaikutus 
puhdistustulokseen

Kokonaistypen poistuma korreloi positiivisesti 
kasvillisuuskentälle johdetun pintakuorman kans-
sa Viitasuon ja Jokipolvensuon ruokohelpikentil-
lä sekä Lammasnevan,  Kairinnevan kosteikko 
2:n ja Torvmossenin luonnollisesti kasvittuneilla 
kasvillisuuskentillä (taulukko 7). Todennäköisin 
syy havainnolle on se, että näille kentille virtaava 
”uusi” happipitoinen vesi parantaa kentän pinta-
kerroksen happitilannetta. Tämä on hyödyllistä 
erityisesti valumavedestä epäorgaanista typpeä 
poistavalle nitrifikaatio-denitrifikaatioprosessille. 
Denitrifikaation lähtöaineena toimivan nitraatin 
muodostuminen tapahtuu happipitoisessa ympä-
ristössä. Toisaalta taas ammoniumtypen poistu-
ma Höystösensuon ja Jämiänkeitaan ruokohelpi-
kentillä sekä Havusuon pohjoisella ja keskiosan 
luonnollisesti kasvittuneilla kentillä korreloi nega-

tiivisesti kentälle johdetun pintakuorman kanssa. 
Jämiänkeitaan ruokohelpikentällä ja Havusuon 
keskiosan luonnollisesti kasvittuneella kentällä, 
missä turvekerroksen syvyys on yli 0, 5 m, suuri 
pintakuorma todennäköisesti heikentää puhdis-
tettavan valumaveden kontaktia valumavedestä 
ammoniumtyppeä pidättävän kentän turveker-
roksen kanssa. Tämän seurauksena myös kent-
tien kasvillisuuden mahdollisuus ottaa ammoniu-
mtyppeä maahiukkasten pinnoilta heikkenee. 
Kaikille kentille sopiva syy negatiiviselle korre-
laatiolle pintakuorman ja ammoniumtypen pois-
tuman välillä on todennäköisesti myös se, että 
suurimpien pintakuormien aikana veden viipymä 
kentällä on niin pieni, että ammoniumtypestä nit-
raattityppeä happipitoisessa ympäristössä tuot-
tava nitrifikaatio ei ehdi tapahtua. Nitrifikaatio 
on keskeisin valumaveden ammoniumtyppipitoi-
suutta vähentävä prosessi tässä tarkasteltavilla 
kentillä, kuten vesiensuojelukosteikoissa yleen-
säkin. Se on biologinen, bakteerien suorittama 
prosessi, joka vaatii tapahtuakseen riittävän pit-
kän veden viipymän. 

Epäorgaanisen typen osuus kokonaistypestä 
on turvetuotannon valumavesissä yleensä suu-
ri. Näitä vesiä käsiteltäessä parhaimmat typen 
puhdistustulokset saadaan sellaisilla kentillä ja 
kosteikoilla, joilla valumavedestä epäorgaanista 

Kok.N NH4-N Kok.P PO4-P CODMn Kok.Fe Kiintoaine
Viitasuo +    +  +
Höystösensuo  - +  +   
Jokipolvensuo +    + -  
Jämiänkeidas Kosteikko  -  -  - +
Havusuo, pohjoinen  -     -
Okssuo     +   
Savonneva, kosteikko 13       -
Havusuo, etelä  .  .  .  
Alkkia     +   
Takaneva, kosteikko 3   +     
Havusuo, keskiosa  -   +   
Lammasneva, kosteikko1 +    +   
Kairinneva, kosteikko 1.   +  +   
Kairinneva, kosteikko 2 +    +   
Torvmossen + .  . + .  

Ruokohelpi- 
kentät

Luontaisesti 
kasvittuneet 
kentät

Taulukko 7. Pitoisuusreduktion ja pintakuorman välinen korrelaatio eri tutkimuskohteissa (n= 10-142). ”sininen +” = posi-
tiivinen tilastollisesti merkitsevä korrelaatio, ”punainen -” = negatiivinen tilastollisesti merkitsevä korrelaatio, ”keltainen” = 
ei tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota ja ”valkoinen” = ei tietoja.
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typpeä poistava nitrifikaatio-denitrifikaatiopro-
sessi voi toimia tehokkaasti. Denitrifikaatiopro-
sessin tarvitsemista hapettomista ympäristöis-
tä turvepohjaisilla kentillä ei ole pulaa. Kenttien 
kasvillisuus tuottaa jatkuvasti myös denitrifi-
kaatiobakteerien tarvitsemia orgaanisia aineita. 
Useimmiten pullonkaula nitrifikaatio-denitrifikaa-
tioprosessin tehokkuudelle muodostuu kenttien 
pintakerrosten heikosta happitilanteesta. Kentille 
tulisikin pyrkiä luomaan riittävästi happipitoisia 
ympäristöjä.   Puhdistettava vesi tulisi saada vir-
taamaan kentän pinnalla niin, että kentän pinnan 
happitilanne olisi koko ajan kohtuullisen hyvä 
kentällä happea vaativien puhdistusprosessien 
kannalta. Yksi keino tämän tavoitteen saavut-
tamiseksi on riittävä valutuspituus. Kentät tulisi 
myös suunnitella niin, että niissä ei olisi sellaisia 
suurempia lampareita, joissa vesi ei pääse vaih-
tumaan. Kentän happitaloudesta huolehtii myös 
kasvillisuus, jonka juuristo kuljettaa happea ken-
tällä vettä puhdistaviin kerroksiin. 

Hyvän happitilanteen turvaamiseen kasvilli-
suusaltaissa on kiinnitetty huomiota muuallakin. 
Tästä hyvä esimerkki löytyy Kaliforniassa laadi-
tusta vesiensuojelukosteikkojen rakentamisen 
ohjekirjasta (California Stormwater BMP Hand-
book 9, www.cabmphandbooks.com). 
Sen mukaan kasvillisuuden ei tulisi peittää yli 50 
% lampimaisen kosteikon pinta-alasta, koska se 
heikentää kosteikkoon tulevan uuden, hapellisen 
veden sekoittumista kosteikossa jo olevan van-
hemman veden kanssa. Tämän seurauksena 
kosteikon happitilanne ja puhdistustulokset heik-
kenevät. Näin on todennäköisesti myös turvetuo-
tannon lampimaisissa vesiensuojelukosteikois-
sa. On kuitenkin välttämätöntä, että kasvillisuutta 
lampimaisissa kosteikoissa esiintyy. Myös täällä 
se parantaa pohjien happitilannetta. Lisäksi se 
toimii alustana nitrifikaatio-denitrifikaatioproses-
sien bakteereille.  

Myös kokonaisfosforin poistuma korreloi positiivi-
sesti kasvillisuuskentälle johdetun pintakuorman 
kanssa Höystösensuon ruokohelpikentällä sekä 
Takanevan kosteikko 3:ssa ja Kairinnevan kos-
teikossa 1 (taulukko 7). Myös tämä havainto voi 

selittyä sillä, että kentälle virtaava vesi parantaa 
kentän pinnan happitilannetta. Tämän seurauk-
sena fosforin huuhtoutuminen kentän ajoittain ja 
paikoittain hapettomilta alueilta vähenee. 

Kokonaisraudan poistuma korreloi negatiivises-
ti kasvillisuuskentälle johdetun pintakuorman 
kanssa Jokipolvensuon ja Jämiänkeitaan ruoko-
helpikentillä (taulukko 7). Jokipolvensuon ken-
tällä todennäköisin syy tälle havainnolle on se, 
että pintakuorman kasvu heikentää rautaa kul-
jettavan kiintoaineen puhdistustulosta. Näin ei 
kuitenkaan ole Jämiänkeitaalla, missä havaittiin 
positiivinen korrelaatio pintakuorman ja kiintoai-
nepoistuman välillä. 

Tutkimuksen kohteena olleet ruokohelpikentät 
on perustettu tuotannosta poistuneelle turvetuo-
tantoalueelle (taulukko 1), missä turvekerroksen 
maatuneisuusaste on suuri ja sen seuraukse-
na turvekerroksen vedenläpäisevyys on pieni. 
Kentät ovat kauttaaltaan kasvillisuuden peitossa 
(taulukko 2), joskin tilaa ruokohelveltä on kentän 
käytön aikana useimmilla kentillä jossakin mää-
rin vienyt alueelle luontainen kostean ympäris-
tön suokasvillisuus, pääasiassa pajut, pullosara, 
kortteet ja osmankäämi (taulukko 1). Rahkasam-
malia eikä muitakaan sammalia ollut merkittäviä 
määriä millään ruokohelpikentällä. Tällaisessa 
ympäristössä kiintoainetta voi pidättyä vain ken-
tän pinnalle kasvillisuuden lomaan. Kasvillisuus 
hidastaa todennäköisesti jossakin määrin veden 
virtausta ja voi näin tehostaa kiintoaineen pidät-
tymistä. Se kuitenkin pidättää kentän pinnalla 
virtaavasta vedestä kiintoainetta suodattamalla 
todennäköisesti huomattavasti heikommin kuin 
luonnontilainen suopinta, missä on sammalker-
ros ja sen alla vähän hajonnutta, vettä hyvin lä-
päisevää turvetta. Kasvillisuuskentän pinnalle 
pidättynyt kiintoaine on todennäköisesti myös 
helposti huuhtoutuvaa, jolloin sitä voi huuhtoutua 
kentältä voimakkaimpien virtaamien aikana. Vir-
taava vesi voi myös kuljettaa sitä vähitellen kent-
tää alaspäin. Kaiken edellä kuvatun perusteella 
kiintoaineen poistoon ruokohelpikenttien yläpuo-
lella tulisi kiinnittää erityistä huomiota. 
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Kasvillisuusaltaaseen johdetun pintakuorman 
vaikutuksista kiintoainepoistumaan saatiin ris-
tiriitaisia tuloksia (taulukko 7). Kiintoainepoistu-
ma korreloi negatiivisesti pintakuorman kanssa 
kahdella luontaisesti kasvittuneella kasvillisuus-
kentällä: Havusuon pohjoisella kentällä ja Sa-
vonnevan kosteikossa 3. Muilla luontaisesti kas-
vittuneilla kosteikoilla riippuvuutta pintakuorman 
ja kiintoainepoistuman välillä ei havaittu.  Sen 
sijaan Jämiänkeitaan ja Viitasuon ruokohelpi-
kenttien aineistoissa oli positiivinen korrelaatio 
kiintoainepoistuman ja kasvillisuusaltaaseen joh-
detun pintakuorman välillä. Tulos on yllättävä ja 
vaatii vielä tarkempaa selvittämistä. Todennäköi-
sempää olisi, että kenttien pitkälle maatuneesta 
turpeesta huuhtoutuu sekä liukoisia että partik-
kelimaisia orgaanisia aineita sitä enemmän mitä 
voimakkaampi valumaveden kuormitus kentälle 
kohdistuu. 
 

Lähes kaikkien kasvillisuuskenttien aineistoissa 
oli positiivinen korrelaatio kemiallisen hapenku-
lutuksen (CODMn) poistuman ja kentälle johdetun 
pintakuorman välillä (taulukko 7). Kemiallisen ha-
penkulutuksen arvoon vaikuttavat kaikki veden 
sisältämät orgaaniset aineet, erityisesti vedelle 
ruskean värin antavat kolloidiset humusaineet ja 
kiintoaineeseen lukeutuvat partikkelimaiset or-
gaaniset aineet. Lisäksi tuloksiin vaikuttaa myös 
monien epäorgaanisten aineiden, kuten kah-
denarvoisen raudan hapettuminen (SFS 3036). 
Humusaineisiin sitoutuneena voi olla myös kah-
denarvoista rautaa (Kuntze 1982). Sitä voi myös 
muodostua humusaineiden hajotessa. Yksi to-
dennäköinen syy havainnolle lieneekin se, että 
kentille kohdistuvan pintakuorman lisääntyminen 
parantaa kenttien pintakerrosten happipitoisuut-
ta. Tämän seurauksena kenttien kyky pidättää 
rautaa ja todennäköisesti myös rautapitoista hu-
musta lisääntyy.

Kok.N NH4N Kok.P PO4P CODMn Kok.Fe Kiintoaine

Correlation ,705** ,636* 0,043 -,057 ,021 ,428 ,009
Sig. (2-tailed) ,002 ,020 0,875 ,853 ,937 ,145 ,973
n 16 13 16 13 16 13 16
Correlation ,759** ,709** ,105 ,041 ,151 ,327 ,015
Sig. (2-tailed) ,001 ,007 ,700 ,895 ,577 ,275 ,955
n 16 13 16 13 16 13 16
Correlation ,179 ,225 ,259 ,242 ,000 -,143 ,035
Sig. (2-tailed) ,506 ,459 ,333 ,426 1,000 ,642 ,897
n 16 13 16 13 16 13 16
Correlation ,190 ,082 ,300 ,192 ,300 -,385 ,486
Sig. (2-tailed) ,481 ,789 ,259 ,529 ,259 ,194 ,057
n 16 13 16 13 16 13 16
Correlation ,006 -,044 ,588* ,291 ,274 -,374 ,300
Sig. (2-tailed) ,983 ,887 ,017 ,334 ,305 ,209 ,259
n

16 13 16 13 16 13 16

Correlation ,515* ,604* -,603* -,451 ,015 ,269 ,171
Sig. (2-tailed) ,041 ,029 ,013 ,122 ,957 ,374 ,528
n 16 13 16 13 16 13 16

Correlation -,731** -,574* ,373 ,357 -,251 -,039 -0,194
Sig. (2-tailed) ,001 ,040 ,155 ,232 ,349 ,899 ,471
n 16 13 16 13 16 13 16
Correlation -,593* -,362 ,178 ,283 -,092 -,350 -,138
Sig. (2-tailed) ,016 ,225 ,509 ,350 ,734 ,240 ,610
n 16 13 16 13 16 13 16
Correlation ,705** 0,552 -,322 -,273 ,107 ,117 ,099
Sig. (2-tailed) ,002 ,051 ,223 ,367 ,692 ,703 ,717
n

16 13 16 13 16 13 16

Avovesipinnan 
osuus kentän 
pinta-alasta (%)
Paljaan maan 
osuus kentän 
pinta-alasta (%)
Kasvipeitteisen 
maan osuus 
kentän pinta-
alasta (%)

Kentän ikä

Kentän 
kayttoaika

Kentän 
pituus/leveys-
suhde
Kentän pinta-ala

Kentän 
yläpuolisen 
valuma-alueen 
pinta-ala
Kentän pinta-ala 
yläpuolisesta 
valuma-alueesta 
(%)

Taulukko 8. Kasvillisuuskenttien rakenteellisten ominaisuuksien vaikutukset puhdistustehokkuuden mediaaniarvoon (%).
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3.3.2 Kenttien ominaisuuksien 
vaikutukset puhdistustulokseen

Tässä osassa tarkastellaan niitä tekijöitä, jotka 
käsitellyssä aineistossa osoittautuivat kasvilli-
suuskenttien puhdistustulokseen vaikuttaviksi 
tekijöiksi. 

Koko käytettävissä olleesta aineistosta (n= 13 - 
16) tehdyn korrelaatioanalyysin mukaan puhdis-
tustulokseen vaikuttavia kasvillisuuskenttien omi-
naisuuksia ovat kentän ikä ja käyttöaika, kentän 
pinta-alan osuus yläpuolisesta valuma-alueesta 
(%), kasvipeitteisen maapinnan osuus kentän 
pinta-alasta (%), paljaan maan osuus kentän 
pinta-alasta (%) ja avovesipinnan osuus kentän 
pinta-alasta (%) (taulukko 8). 

Kasvillisuuskenttien kyky poistaa valumavedestä 
typpeä lisääntyy kentän iän ja käyttöajan lisään-
tyessä. Aineistossa on positiivinen, tilastollisesti 
merkitsevä korrelaatio kokonaistypen reduktion 
ja kentän iän sekä myös kokonaistypen reduk-
tion ja kentän käyttöajan välillä (taulukko 8, kuva 
7). Korrelaatioanalyysistä saadaan tälle havain-
nolle myös selitystä:

- positiivinen, tilastollisesti merkitsevä korrelaatio 
kentällä esiintyvän kasvittuneen maanpinnan 
osuuden ja kokonaistypen reduktion välillä

- negatiivinen, tilastollisesti merkitsevä korrelaa-
tio kentällä esiintyvän paljaan maanpinnan ja 
kokonaistypen reduktion välillä

Yksi keskeinen tekijä typen poistossa valumave-
destä kasvillisuuskentillä näyttäisikin olevan kas-
vittuneen maanpinnan osuus kentän pinta-alas-
ta. Kasvillisuus parantaa monin eri tavoin kentän 
kykyä poistaa valumavedestä typpeä. Typen 
poistumisen kannalta keskeisintä tässä on kas-
villisuuden vaikutus valumavedestä epäorgaa-
nista typpeä poistavaan nitrifikaatio-denitrifikaa-
tioprosessiin. Kosteikkokasvillisuuden juuristo 
kuljettaa maaperään happea. Tämän seurauk-
sena maaperässä olevien, nitrifikaatio-denitrifi-
kaatioprosessille välttämättömien hapettomien 
ja hapellisten rajapintojen määrä lisääntyy. Kas-
vipeitteinen maa todennäköisesti myös pidät-

tää valumavedestä kiintoainetta tehokkaammin 
kuin paljas maa. Kiintoainetta suotautuu kentän 
pinnan kasvipeitteeseen, jonka ansiosta myös 
maanpinnan eroosio vähenee. Tältä osin aineis-
tosta ei kuitenkaan saatu selkeää, tilastollisesti 
merkitsevää tulosta. Pintavalutuskentillä on ha-
vaittu (Heikkinen ym. 1994, Huttunen ym. 1996), 
että vain pieni osa ravinteiden pidättymisestä 
kentälle voidaan selittää pysyvällä pidättymisel-
lä kasvibiomassaan. Tämä on todettu yleisesti 
myös muiden vesiensuojelukosteikkojen tutki-
muksissa (mm. Richardson ja Nichols 1985). 
Näin on todennäköisesti myös kasvillisuuskentil-
lä.        

Kasvillisuuskenttien kyky poistaa valumavedestä 
kokonaistyppeä ja ammoniumtyppeä vähenee, 
kun avovesipinnan osuus kentän pinta-alasta 
lisääntyy (taulukko 8). Keskeisin syy tähän on 
todennäköisesti se, että samalla kun kentän avo-
vesipinnan osuus kentällä kasvaa, typpeä valu-
mavedestä nitrifikaatio-denitrifikaatioprosessin 
kautta poistavan maapinnan osuus pienenee. 
Tämän prosessin bakteerit ovat pinnoilla kasva-
via bakteereita. Maaperässä, erityisesti turveker-
roksessa, näitä pintoja on enemmän kuin avo-
vedessä kasvien pinnoilla.  Kentän turvekerros 
myös pidättää jossakin määrin myös ammoniu-
mtyppeä (Heikkinen et al. 1995), ja voi näin toi-
mia ammoniumtypen välivarastona sekä nitrifi-
kaatio-denitrifikaatiolle että kasvien ravinteiden 
otolle. Yksi syy negatiiviseen korrelaatioon ko-
konaistypen reduktion ja kentän avovesipinnan 
määrän välillä voi olla myös se, että puhdistet-
tavan veden kiintoaine pidättyy tehokkaammin 
kentän maanpintaan kuin avoveteen. Tulva- ja 
sadekausina kiintoaine voi myös lähteä helpom-
min liikkeelle avovedestä kuin maanpinnasta.  

Kasvillisuuskenttien kyky poistaa valumavedestä 
kokonaistyppeä lisääntyy, kun kentän pinta-alan 
osuus yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta 
lisääntyy (taulukko 8). Tulos on samansuuntai-
nen kuin jo aiemmin on yleisemminkin esitetty. 
Pohjoismaisissa ja USA:laisissa kosteikoissa 
mitattujen kokonaistyppipoistumien on havaittu 
lisääntyvän, kun kosteikon pinta-alan osuus ylä-
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puolisen valuma-alueen pinta-alasta lisääntyy 
(Puustinen ym. 2007). Tämä on havaittu myös 
kokonaisfosforilla. Tässä käsitellyssä kasvilli-
suuskenttäaineistossa tulos on kuitenkin päin-
vastainen.

Kasvillisuuskenttien puhdistustehokkuus hei-
kentyy, jos niillä on oikovirtauksia tai, jos kenttiä 
ympäröivissä padoissa on murtumia. Rukohel-
pikentistä heikoimmat puhdistustulokset saatiin 
Höystösensuon kentältä, josta oikovirtausten 
vuoksi oli käytössä vain noin 20 %. Muilla ken-
tillä selviä oikovirtausuomia tai patojen murtumia 
ei havaittu. Jonkinasteisten oikovirtausten esiin-
tymistä niilläkin pidettiin kuitenkin mahdollisena. 
Kentät on perustettu pääosin tuotannosta poistu-
neelle, sarkaojitetulle turvetuotantoalueelle, mis-
sä myös turve on pitkälle maatunutta ja heikosti 
vettä läpäisevää. Erityyppisten kasvillisuuskent-
tien hydrologista käyttäytymistä tulisikin vielä 
selvittää.

Kuva 7. (viereinen sivu) Kasvillisuuskenttien iän ja käyttöajan vaikutus kokonaistypen pitoisuusreduktioon.
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4 Turvekerroksen vaikutus 
kasvillisuuskenttien 
puhdistustulokseen

allisesti fosfaattifosforia (Heikkinen ym. 1995b) ja 
ammoniumtyppeä (Heikkinen ym. 1995a). Myös 
epäorgaanista typpeä valumavedestä poistavan 
nitrifikaatio-denitrifikaatioprosessin bakteerit elä-
vät turvehiukkasten ja muiden kiinteiden alusto-
jen pinnoilla. Lisäksi kenttien kasvillisuus käyttää 
tehokkaammin hyväkseen maahiukkasten pin-
noille pidättyneitä ravinteita kuin veteen liuen-
neita ravinteita. Pintavalutuskenttien suunnitte-
lussa ja toteutuksessa yleisenä ohjeena onkin 
se, että kontakti turpeen ja puhdistettavan veden 
välillä tulisi saada mahdollisimman tehokkaaksi. 
Pintavalutuskentillä (Huttunen ym. 1996) ja ve-
siensuojelukosteikoissa yleisemminkin (Richard-
son ja Nichols 1985) on havaittu, että vain pieni 
osa vuotuisesta ravinteiden pidättymisestä kos-
teikkoihin voidaan selittää pidättymisellä kasvil-
lisuuteen ja mikrobeihin. Kasvillisuus kuitenkin 
tehostaa kentillä monien veden puhdistumiseen 
johtavien prosessien toimintaa ja mikrobeilla on 
tärkeä rooli monissa näissä prosesseissa. 

Turvekerroksen ominaisuudet vaikuttavat monin 
eri tavoin myös tuotannosta poistuneelle turve-
tuotantoalueelle perustetuilla kasvillisuuskentillä 
saataviin puhdistustuloksiin. Tässä suhteessa 
tilanne on selkein niillä kentillä, joilla turvekerros 
on yli 0,5 m paksuinen. Tuotannosta poistuneille 
turvetuotantoalueille perustetuilla kentillä pinta-
turvekerros on kuitenkin pitemmälle maatunutta 
ja heikommin vettä läpäisevää kuin ojittamatto-
malle suolle perustetuilla pintavalutuskentillä. 
Tämän seurauksena kaikkien edellisessä kap-
paleessa mainittujen, turpeen ja puhdistettavan 
veden välisestä kontaktista riippuvaisten proses-
sien mahdollisuudet puhdistaa valumavettä ovat 
niillä heikommat kuin ojittamattomilla pintavalu-
tuskentillä. 

Yhtenä hankkeen keskeisenä tehtävänä on laa-
tia kasvillisuuskentille tämänhetkiseen tietoon 
perustuvat alustavat mitoitusohjeet. Tutkimuksen 
kohteena olleet kasvillisuuskentät on perustettu 
pääosin tuotannosta poistuneelle turvetuotan-
toalueelle. Onkin syytä pohtia tämänhetkiseen 
tietoon perustuen, minkälaisia vaikutuksia turve-
kerroksella on kasvillisuuskenttien rakenteeseen 
ja puhdistustulokseen. 

Tuotannosta poistuneella turvetuotantoalueel-
la turvekerroksen maatuneisuusaste on suuri ja 
turvekerroksen vedenläpäisevyys pieni. Pitkälle 
maatunut turve on käytännössä vettä läpäisemä-
töntä. Jos tuotannosta poistuneelle alueelle on 
jätetty riittävän paksu ja ehyt turvekerros, voi-
daan alueelle perustaa vettä hyvin pitävä kas-
villisuuskenttä.  Vettä hyvin pidättävää pohjatur-
vekerrosta voidaan käyttää hyväksi myös silloin, 
kun kentällä halutaan pitää yllä tietty vedenkor-
keus. 

Tämän tutkimuksen kohdealueista yhdellä ruo-
kohelpikentällä ja kuudella luontaisesti kasvit-
tuneella kasvillisuuskentällä on yli 0,5 metrin 
paksuinen turvekerros (taulukko 2). Neljällä ruo-
kohelpikentällä ja kuudella luontaisesti kasvittu-
neella kasvillisuuskentällä turvekerros on alle 0,5 
metrin paksuinen. 

Tämänhetkisten turvetuotannon ympäristön-
suojeluohjeiden mukaan ojittamattoman pinta-
valutuskentän turvepaksuuden tulee olla yli 0,5 
m (Savolainen ym. 1996, Ympäristöministeriö 
2013). Ohjeiden mukaan perustettujen pintavalu-
tuskenttien valumavesien puhdistustulokset ovat 
suurelta osin tulosta niistä prosesseista, jotka ta-
pahtuvat kenttien vettä läpäisevissä pintaturve-
kerroksissa. Näiden kerrosten rautapitoinen turve 
pidättää puhdistettavasta valumavedestä kemi-
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Jos tuotannosta poistuneelle turvetuotanto-
alueelle perustettu kasvillisuuskenttä on vielä 
heikosti kasvittunut, sillä saavutettavat puhdis-
tustulokset todennäköisesti ainakin jossakin 
määrin lisääntyvät kasvillisuuden levittäytyessä 
kentälle. Tämä johtuu siitä, että kentän pintatur-
vekerroksen vedenläpäisykyky lisääntyy kasvien 
juurien ja maavarsien lisääntyessä kentällä. Tä-
män seurauksena myös puhdistettavan veden 
kontakti kentän pintaturvekerroksen kanssa li-
sääntyy. Tästä ei kuitenkaan ole vielä tutkimus-
tietoa. On myös todennäköistä, että esimerkiksi 
valumavedestä epäorgaanista typpeä poistava 
nitrifikaatio-denitrifikaatio -prosessi toimii kohta-
laisen tehokkaasti jo pitkälle maatuneen turve-
kerroksen ja sen päällä kasvavan kasvillisuuden 
pinnoilla. Myös tästä tarvitaan lisää tutkimustie-
toa.

Jatkotutkimuksia kannattaisi suunnata tuotan-
nosta poistuville turvetuotantoalueille perustet-
taviin, turvepaksuudeltaan yli 0,5 m kasvillisuus-
kenttiin. Erityisesti mahdollisuuksia tällaisten 
kenttien perustamiseen tulisi selvittää. Lisää 
tietoa tarvitaan myös niiden puhdistustehokkuu-
desta ja tähän vaikuttavista tekijöistä.  

Turpeen rautapitoisuuden on havaittu usein li-
sääntyvän soissa syvemmälle edettäessä (Puus-
tjärvi 1953). Tämän seurauksena tuotannosta 
poistuneen alueen turpeessa voi ainakin paikoin 
olla paljon rautaa, mikä tehostaa näille alueille 
perustettujen kasvillisuuskenttien kykyä pidättää 
puhdistettavasta vedestä fosfaattifosforia (Heik-
kinen ym. 1995b). Rautaa ja fosforia voi kuiten-
kin myös huuhtoutua kentältä silloin, kun kentälle 
muodostuu hapettomia alueita.  

Tiedetään myös, että turpeen maatuneisuusas-
teen lisääntyminen lisää turpeen eroosioherk-
kyyttä (Tuukkanen ym. 2013). Kentät tuleekin 
suunnitella ja toteuttaa niin, että niillä ei ole käy-
tön aikana paljasta maanpintaa. Myös voimak-
kaiden virtaamien kohdistumista kentille tulee 
pyrkiä välttämään.  
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5 Tämänhetkiseen tietoon 
perustuvia alustavia mitoitusohjeita 
kasvillisuuskentille

lee olla vähintään 6 % yläpuolisen valuma-alueen 
pinta-alasta.

6) Epäorgaanisen typen poistaminen kentällä 
virtavasta vedestä onnistuu vain silloin, kun ken-
tällä on käytettävissä riittävästi happea vedestä 
typpeä poistavalle nitrifikaatio-denitrifikaatio-pro-
sessille. Osaltaan tästä huolehtii kentän kasvilli-
suus, jonka juuristo kuljettaa happea kentän vettä 
puhdistaviin kerroksiin. Kasvillisuuden hyvä kun-
to onkin eduksi kentän toiminnalle. Helpoin tapa 
huolehtia kentälle johdettavan veden happipitoi-
suudesta on veden hapettaminen ennen kentälle 
johtamista. Lisäksi kenttä kannattaa suunnitella 
niin, että sillä oleva vesi pääsee ainakin ajoittain 
sekoittumaan kentälle virtaavan uuden, happipi-
toisemman veden kanssa.

1) Tuotannosta poistuneelle turvetuotantoalueel-
le perustettava kasvillisuuskenttä tulee suunni-
tella ja toteuttaa niin, että se on mahdollisimman 
hyvin kasvittunut ennen käyttöönottoa. Jos näin 
ei ole, kentälle pitää kylvää/istuttaa kasvillisuut-
ta. Perustamisvaiheessa kenttää voidaan myös 
kalkita ja lannoittaa. Parhaat puhdistustulokset 
saadaan kasvittuneelta kentältä. 

2) Kentälle kohdistuvaa kiintoainekuormitusta, 
samoin kuin kiintoaineen mahdollista tulvanai-
kaista huuhtoutumista kentältä tulee vähentää 
mahdollisimman tehokkaasti yläpuolisten ve-
siensuojelumenetelmien avulla. 

3) Kentän ympäryspenkereet tulee suunnitella ja 
rakentaa huolellisesti, ja niiden kuntoa tulee tark-
kailla säännöllisesti. Patojen murtumat heikentä-
vät puhdistustulosta.

4) Sellaisella kentällä, jonka toiminta perustuu 
pitkälti kentällä olevan pintaturvekerroksen hy-
väksikäyttöön, ei saa olla turvekerroksen ja puh-
distettavan veden välistä kontaktia heikentäviä 
oikovirtausuomia.

5) Kasvillisuuskenttien kykyä poistaa valumave-
destä kokonaistyppeä voidaan lisätä lisäämällä 
kentän pinta-alaa suhteessa yläpuolisen valu-
ma-alueen pinta-alaan. Tässä tutkimuksessa 
parhaiten toimivilla ruokohelpikentillä saavutet-
tiin paremmat kokonaistypen puhdistustulokset 
kuin parhaiten toimivilla, luontaisesti kasvittuneil-
la kasvillisuuskentillä. Ruokohelpikentistä par-
haiten typen poistossa toimivat Höystösensuon, 
Pakinsuon ja Jokipolvensuon kentät, joiden pin-
ta-alat olivat 12,8 %, 4,2 % ja 11,5 % yläpuoli-
sen valuma-alueen pinta-alasta. Turvetuotannon 
ympäristönsuojeluohjeen (Ympäristöministeriö 
2013) mukaan kasvillisuuskentän pinta-alan tu-
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6 Jatkotutkimustarpeita

Tällä hetkellä keskeisiä kasvillisuuskenttien käyt-
töön liittyviä jatkotutkimustarpeita ovat:

1) Selvitys siitä, miten kasvillisuus vaikuttaa pit-
källe maatuneen pintaturvekerroksen vedenlä-
päisevyyteen tuotannosta poistuneella turvetuo-
tantoalueella. 

2) Tuotannosta poistuneelle turvetuotantoalueel-
le perustettavien kasvillisuuskenttien hydrologi-
sen käyttäytymisen hallintamenetelmien kehittä-
minen. Tämä edellyttää aihepiiristä jo olemassa 
olevan aineiston tarkempaa analyysia sekä mah-
dollisesti myös uutta kenttien hydrologisen käyt-
täytymisen seurantaa, erityisesti virtaaman jatku-
vatoimista mittausta kenttien ylä- ja alapuolella. 
Tähän uuteen seurantaan voidaan liittää myös 
puhdistustehon seurantaa.

3) Kasvillisuuskentiltä ajoittain tapahtuvien aine-
huuhtoumien syiden selvittäminen ja hallinta

a. Kiintoaineen pidättyminen ja siihen vaikut-
tavat tekijät
b. Raudan ja fosforin pidättyminen ja siihen 
vaikuttavat tekijät 

4) Selvitys mahdollisuuksista sisällyttää tuotan-
nosta poistuville turvetuotantoalueille perustet-
taviin kasvillisuuskenttiin turvepaksuudeltaan yli 
0,5 m paksuista, kasvipeitteistä, vain ajoittain ve-
den alla olevaa turvepintaa. Lisää tietoa tarvitaan 
myös tällaisten kenttien puhdistustehokkuudesta 
ja tähän vaikuttavista tekijöistä.  
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7 Tiivistelmä

Kasvillisuuskenttiä ja kosteikkoja käytetään tur-
vetuotannon vesiensuojelussa vesistökuormi-
tusta vähentävinä menetelminä. Turvetuotannon 
äskettäin päivitetyn ympäristöohjeen mukaan 
kasvillisuuskenttä on pengerryksin eristetty ta-
sainen allasmainen kasvillisuuden peittämä alue, 
jossa kasvaa ajoittain veden alle joutumisen 
hyvin sietävää kasvillisuutta. Kosteikolla puo-
lestaan tarkoitetaan vesienkäsittelyrakennetta, 
jossa on pysyvästi avovesipintaa. Pysyvän avo-
vesipinnan osuutta vesienpuhdistusrakenteen 
koko pinta-alasta ei määritellä. 

Tämän hankkeen tavoitteena oli selvittää pääs-
tötarkkailutietojen avulla kasvillisuuskenttien 
soveltuvuutta turvetuotannon kuormituksen vä-
hentämiseen. Lisäksi tavoitteena oli laatia kas-
villisuuskentille tämänhetkiseen tietoon perus-
tuvat alustavat mitoitusohjeet sekä tuoda esiin 
jatkotutkimustarpeita kentillä saavutettavan 
puhdistustuloksen varmistamiseksi. Päästötark-
kailuaineistosta kuitenkin vain ruokohelpikentät 
näyttäisivät lukeutuvan selkeästi edellä mainit-
tujen määritelmien mukaisiin kasvillisuuskenttiin. 
Luontaisesti kasvittuneet kasvillisuuskentät, jois-
sa oli avovesipintaa 0 – 94 % pinta-alasta, sen 
sijaan näyttäisivät lähes kokonaisuudessaan 
edustavan edellä mainitun määritelmän mukai-
sia kosteikkoja. Aineisto antaakin tietoa kasvilli-
suuskenttien ohella myös kosteikoista. 

Tutkimusta varten saatiin Vapo Oy:ltä päästö-
tarkkailutiedot 41 kasvillisuuskentältä eri puolilta 
Suomea. Näistä tätä tarkastelua varten oli riit-
tävästi tietoa 16 kentältä, joista 6 oli Länsi-Suo-
mesta, 6 Keski-Suomesta, 2 Etelä-Suomesta, 1 
Itä-Suomesta ja 1 Pohjois-Suomesta. Kenttien 
puhdistustehokkuudet laskettiin pitoisuusreduk-
tioina, kenttien ylä- ja alapuolelta mitattujen pi-
toisuuksien keskiarvojen perusteella. Kenttien 
rakennetiedot saatiin ympäristöluvista ja Vapo 
Oy:ltä sekä kohteille tehtyjen maastokäyntien 
avulla.  Näiden tietojen avulla tarkasteltiin seu-
raavien tekijöiden vaikutusta puhdistustulok-

seen: kentän ikä, kentän käyttöaika, kentän pi-
tuus/leveys-suhdeluku ja pinta-ala sekä kentän 
yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala, kentän pin-
ta-ala (%) yläpuolisesta valuma-alueesta, avove-
sipinnan osuus (%) kentän pinta-alasta, paljaan 
maan osuus (%) kentän pinta-alasta ja kasvilli-
suuden peittämän maan osuus (%) kentän pin-
ta-alasta.

Aineistossa oli 5 ruokohelpikenttää ja 11 luon-
taisesti kasvittunutta kasvillisuuskenttää. Kaikki 
kentät oli perustettu tuotannosta poistuneelle tur-
vetuotantoalueelle. Kenttien yläpuolella oli las-
keutusallas, Viitasuon kenttää lukuun ottamat-
ta. Kenttien ikä ja käyttöaika olivat 2 – 9 vuotta. 
Niistä 4 oli ollut käytössä sulan maan aikana ja 
muut 12 ympärivuotisesti. Niiden pinta-ala oli 2,5 
– 21,6 % yläpuolisen valuma-alueen pinta-alas-
ta. Puhdistettava valumavesi johdettiin kuudelle 
kentälle gravitaatiolla ja kymmenelle pumppaa-
malla. Turvesyvyys oli ruokohelpikentillä > 0,5 
m yhdessä kohteessa ja < 0,5 m neljässä koh-
teessa. Luontaisesti kasvittuneilla kentillä se oli 
> 0,5 m kuudessa kohteessa ja < 0,5 m viidessä 
kohteessa. Kaikki ruokohelpikentät olivat tiheän 
kasvillisuuden peitossa. Paljasta maata niillä ei 
ollut. Useimmilla luontaisesti kasvittuneilla kentil-
lä kasvillisuuden peittävyys oli selvästi pienempi 
kuin ruokohelpikentillä. Paljasta maata niillä oli 
0 – 35 % pinta-alasta. Ruokohelpikentillä ei ollut 
avovesipintaa tai sitä oli hyvin vähän. Luontaises-
ti kasvittuneilla kentillä avovesipintaa oli enem-
män, kolmessa kohteessa yli 80 % pinta-alasta 
ja neljässä kohteessa 80 – 50 % pinta-alasta. 

Kenttiä ympäröivissä padoissa ei havaittu mur-
tumia. Oikovirtauksia sen sijaan havaittiin Höys-
tösensuon ja Jokipolvensuon ruokohelpikentillä. 
Myös muilla kentillä niiden arvioitiin olevan mah-
dollisia, koska kentät oli perustettu tuotannosta 
poistuneelle, sarkaojitetulle turvetuotantoalueel-
le. 

Sekä ruokohelpikentillä että luontaisesti kasvit-
tuneilla kasvillisuuskentillä saatiin vähennetyksi 
turvetuotannon kuormitusta. Parhaiten toimivilla 
ruokohelpikentillä saavutettiin kuitenkin lähes 
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kaikkien seurattujen vedenlaatumuuttujien osal-
ta paremmat puhdistustulokset kuin parhaiten 
toimivilla, luontaisesti kasvittuneilla kasvillisuus-
kentillä. Ruokohelpikentistä parhaat puhdistus-
tulokset saatiin Itä-Suomen Pakinsuolta. Täällä 
kaikkien seurattujen vedenlaatumuuttujien koko 
seurantajakson pitoisuuksien keskiarvoista ja 
mediaaneista lasketut reduktiot olivat positiiviset. 
Reduktioprosenttien minimiarvojen perusteel-
la kentältä huuhtoutui ajoittain kuitenkin kaikkia 
tarkkailun kohteena olleita aineita. Reduktiopro-
senttien keskiarvot (mediaanit) olivat seuraavat: 
Kok.N 26 (26), Kok.P 38 (39), PO4-P 47 (55), 
CODMn 4 (2), Kok.Fe 27 (21), kiintoaine 49 (43) 
ja orgaaninen kiintoaine 36 (36). Luontaisesti 
kasvittuneella Länsi-Suomen Kairinnevan kos-
teikolla 1. koko seurantajakson pitoisuuksien 
keskiarvoista ja (mediaaneista) lasketut reduk-
tioprosentit olivat seuraavat: Kok.N 8 (6), Kok.P 
18 (18), PO4-P 4 (35), CODMn -4 (-2), Kok.Fe 22 
(29) ja kiintoaine 47 (50). Myös täällä havaittiin 
kaikkien seurattujen vedenlaatumuuttujien ajoit-
taista huuhtoutumista.

Aineiston tilastollisesta käsittelystä saatujen tu-
losten mukaan kasvillisuuskentälle johdetun 
vesimäärän lisääntyminen vaikuttaa monin eri 
tavoin kentällä saavutettavaan typen puhdis-
tustulokseen. Kentälle virtaava ”uusi” vesi voi 
parantaa kentän happitilannetta ja luoda näin 
paremmat edellytykset nitrifikaatio-denitrifikaa-
tio -prosessille. Tämän seurauksena epäorgaa-
nisen typen puhdistustulos paranee. Toisaalta 
taas yli 0,5 m paksuiselle turvekerrokselle pe-
rustetuilla kentillä suuri vesimäärä voi heikentää 
puhdistettavan valumaveden kontaktia vettä ke-
miallisesti ja biologisesti puhdistavan turveker-
roksen kanssa, jolloin puhdistustulos heikkenee. 
Suurimpien vesimäärien aikana veden viipymä 
kentällä voi myös olla liian lyhyt valumavedestä 
epäorgaanista typpeä poistaville mikrobiologisil-
le prosesseille. Myös kentän kyky puhdistaa va-
lumavedestä fosforia voi tehostua sen seurauk-
sena, että kentälle virtaava ”uusi” vesi parantaa 
kentän happitilannetta. Sen sijaan kiintoaineen 
ja sen mukana suurelta osin kulkeutuvan raudan 
puhdistustulokset usein heikkenevät tulvakau-

sien suurten virtaamien aikana. Uusi ja mielen-
kiintoinen tutkimustulos saatiin kentille kohdis-
tuvan pintakuorman vaikutuksesta kemiallisen 
hapenkulutuksen (CODMn) poistumaan. Lähes 
kaikkien kasvillisuuskenttien aineistoissa oli po-
sitiivinen korrelaatio kemiallisen hapenkulutuk-
sen (CODMn) poistuman ja kentälle johdetun pin-
takuorman välillä. Tämäkin on todennäköisesti 
kentälle virtaavan ”uuden” happipitoisen veden 
vaikutusta. Kenttien pintakerrosten happipitoi-
suuden parantuessa niiden kyky pidättää rautaa 
ja rautapitoista humusta lisääntyy. Humuksen ja 
raudan käyttäytymistä kentillä tulisi kuitenkin vie-
lä selvittää.     

Puhdistustulokseen vaikuttavia kasvillisuuskent-
tien ominaisuuksia ovat kentän ikä ja käyttöai-
ka, kentän pinta-alan osuus yläpuolisesta va-
luma-alueesta (%), kasvipeitteisen maapinnan 
osuus kentän pinta-alasta (%), paljaan maan 
osuus kentän pinta-alasta (%) ja avovesipinnan 
osuus kentän pinta-alasta (%).

Kenttien kyky poistaa valumavedestä typpeä li-
sääntyy kentän iän ja käyttöajan lisääntyessä. 
Kokonaistypen reduktio paranee kentällä esiin-
tyvän kasvittuneen maanpinnan lisääntyessä 
samalla, kun kentällä esiintyvä paljas maan-
pinta vähenee. Näiden tulosten valossa kasvil-
lisuudella on keskeinen merkitys kenttien typen 
poistossa. Tämä johtunee pääasiassa siitä, että 
kosteikkokasvillisuuden juuristo kuljettaa happea 
kentän vettä puhdistaviin kerroksiin ja luo näin 
suotuisan ympäristön vedestä typpeä poistavalle 
nitrifikaatio-denitrifikaatio-prosessille. Kasvipeit-
teinen maa todennäköisesti myös pidättää valu-
mavedestä kiintoainetta ja sen mukana kulkeutu-
vaa typpeä paljasta maata tehokkaammin.  

Kenttien kyky poistaa valumavedestä kokonais-
typpeä ja ammoniumtyppeä vähenee, kun avo-
vesipinnan osuus kentän pinta-alasta lisääntyy. 
Keskeisin syy tähän on todennäköisesti se, että 
typpeä valumavedestä poistava nitrifikaatio-de-
nitrifikaatioprosessi toimii tehokkaammin maan 
pinnalla kuin avovedessä. Kentän turvekerros pi-
dättää jossakin määrin ammoniumtyppeä myös 
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kemiallisesti. On lisäksi todennäköistä, että kiin-
toaine pidättyy tehokkaammin kentän kasvipeit-
teiseen maan pintaan kuin avoveteen. 

Kenttien kyky poistaa valumavedestä typpeä li-
sääntyy, kun kentän pinta-alan osuus yläpuoli-
sen valuma-alueen pinta-alasta lisääntyy. Tämä 
on todettu myös monissa muissa suomalaisis-
sa ja kansainvälisissä vesiensuojelukosteikko-
jen tutkimuksissa. Muualla sama tulos on saatu 
myös kokonaisfosforilla. Kasvillisuuskenttien ai-
neistossa tulos oli kuitenkin päinvastainen.

Kasvillisuuskenttien puhdistustehokkuus heikke-
nee, kun niitä ympäröivissä padoissa on murtu-
mia. Kenttien toimintaa voivat paikoin heikentää 
myös oikovirtaukset. Näiden tekijöiden vaikutuk-
sesta ei kuitenkaan saatu tietoa, koska selviä 
oikovirtausuomia ja patojen murtumia kentillä ei 
havaittu. Jonkinasteisten oikovirtausten esiinty-
mistä kentillä pidettiin kuitenkin mahdollisena, 
koska kentät oli perustettu pääosin tuotannosta 
poistuneelle, sarkaojitetulle turvetuotantoalueel-
le, missä turve on pitkälle maatunutta ja heikosti 
vettä läpäisevää. 

Tämänhetkisten turvetuotannon ympäristön-
suojeluohjeiden mukaan turvetuotannon ve-
siensuojelussa yleisesti käytössä olevan ojitta-
mattoman pintavalutuskentän turvepaksuuden 
tulee olla yli 0,5 m. Tutkimuksen kohdealueista 
yhdellä ruokohelpikentällä ja kuudella luonnolli-
sesti kasvittuneella kasvillisuuskentällä on yli 0,5 
metrin paksuinen turvekerros. Myös näillä ken-
tillä, kuten luonnontilaisille suopinnoille peruste-
tuilla pintavalutuskentilläkin, valumavesien puh-
distustulokset ovat suurelta osin tulosta kentän 
pintaturvekerroksessa tapahtuvista biologisista 
ja kemiallisista prosesseista. Turvetuotannosta 
poistuneille alueille perustettujen kenttien pin-
taturvekerros on kuitenkin pitkälle maatunutta 
ja vettä heikosti läpäisevää. Tämän vuoksi puh-
distettavan valumaveden kontakti kenttien pin-
taturpeen kanssa on heikompi kuin pinnaltaan 
luonnontilaiselle suoalueelle perustettavilla pin-
tavalutuskentillä. Seurauksena on se, että kaik-
kien turpeen ja puhdistettavan veden välisestä 

kontaktista riippuvaisten prosessien tehokkuus 
kentillä heikkenee. Kasvillisuuden levittäytymi-
nen kentän pintaturvekerroksen päälle toden-
näköisesti kuitenkin vähitellen ainakin jossakin 
määrin lisää kentän pintaturvekerroksen veden-
läpäisykykyä ja näin sen avulla saavutettavaa 
valumavesien puhdistustulosta. Tästä ei kuiten-
kaan ole vielä tarkemmin tutkittu. Tietoa ei myös-
kään ole vielä valumavedestä epäorgaanista 
typpeä poistavan nitrifikaatio-denitrifikaatiopro-
sessin toiminnasta ja tehokkuudesta pitkälle 
maatuneen turvekerroksen ja sen päällä kasva-
van kasvillisuuden pinnoilla. On todennäköistä, 
että myös tämä prosessi vaikuttaa kentillä saa-
vutettavaan puhdistustulokseen. 

Mahdollisuuksia sisällyttää tuotannosta poistu-
ville turvetuotantoalueille perustettaviin kasvilli-
suuskenttiin turvepaksuudeltaan yli 0,5 m pak-
suista, kasvipeitteistä, vain ajoittain veden alla 
olevaa turvepintaa tulisi vielä selvittää. Lisää tie-
toa tarvitaan myös tällaisten kenttien puhdistus-
tehokkuudesta ja tähän vaikuttavista tekijöistä.  
Erityisesti tulisi selvittää, miten kasvillisuus vai-
kuttaa pitkälle maatuneen pintaturvekerroksen 
vedenläpäisevyyteen tuotannosta poistuneella 
turvetuotantoalueella.

Tulisi myös kehittää menetelmiä tuotannosta 
poistuneelle turvetuotantoalueelle perustettavien 
kasvillisuuskenttien hydrologisen käyttäytymisen 
hallintaa varten. Lisäksi tulisi selvittää tarkemmin 
syitä kasvillisuuskentiltä ajoittain tapahtuviin kiin-
toaineen, raudan ja fosforin huuhtoumiin.

Hankkeen lopputuloksena kasvillisuuskentil-
le laadittiin tämänhetkiseen tietoon perustuvat 
alustavat mitoitusohjeet. Näitä ohjeita tulisi vie-
lä tarkentaa uusista tutkimuksista saadun tiedon 
avulla.
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Liite 1/1

Kasvillisuuskentän kasvilajien keskimääräinen peittävyys (P)  ja Yleisyys (Y). Peittävyys on arvioitu 
kentän kullakin osa-alueella tavatun lajin kasvuston tyypillisenä peittävyytenä ja keskiarvo on lasket-
tu niiden osa-alueiden peittävyyksien keskiarvona, joilla laji on havaittu. Yleisyys lajin havaintojen 
määrä tutkituilta osa-alueilta prosentteina. Viitasuolla ja Kairinneva K1:llä peittävyyksien ja yleisyyk-
sien arviointia ei voitu tehdä.

Vi
ita
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o

Ka
iri

nn
ev

a,
 K

1

Peittävyys=P / Yleisyys = Y P Y P Y P Y P Y P Y P Y P Y P Y P Y P Y P Y P Y P Y P Y
Alsikeapila 3 44 x x
Harmaasara 4 91 10 13 50 100 44 100 9 100 20 33 35 20 68 100 27 90 49 75
Imarre sp. 4 67 x x
Jouhivihvilä 22 33 49 25 5 33 22 67 38 67 58 14 50 80 11 67 6 30 10 50
Juolukka 3 9
Järvikaisla 30 10 x
Järvikorte 51 56 58 83 48 14 60 20 21 67 79 75
Järviruoko 68 38 43 18 90 88 50 11 74 50 50 33 85 75
Kanerva 2 45 x x
Kastikat 85 100 50 11 40 100 44 89 11 100 32 29 55 60 29 90 68 67
Keräpäävihvilä 24 56 10 20 x
Koivu 60 63 10 11 75 25 70 100 67 100 75 40 37 50 66 33 63 40 23 50
Konnanvihvilä
Korpikaisla 20 9 70 11 11 25 53 14
Korpikastikka 3 64 4 13 67 100 78 63 x
Kurjenjalka 18 38 2 36 25 13 3 17 6 14 1 30 3 83
Lehtisammalet 6 56
Leskenlehti 3 13 x
Leveäosmankäämi 39 78 47 63 41 33 56 100 30 67 23 25 x x
Luhtavilla 66 56 45 50 43 89 70 20 58 67 40 33 95 25 x
Maitohorsma 3 13 11 100 3 40 9 33 16 24 x
Metsäkorte 48 33
Mänty 31 33 60 40 40 67 65 20
Niittysuolaheinä 5 13 x
Ojasorsimo 20 100 3 17 x
Osmankäämi 56 88 6 91 50 100 3 17
Orvokit sp. 37 14 x x
Paju 69 88 58 100 74 88 56 78 50 80 57 50 84 95 58 90 60 17 62 83 90 100
Peltokorte 15 17 71 50
Pikkulimaska 66 63 3 20
Pikkutalvikki 1 11 x
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Liite 1/2
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Peittävyys=P / Yleisyys = Y P Y P Y P Y P Y P Y P Y P Y P Y P Y P Y P Y P Y P Y P Y
Polvipuntarpää 4 50 10 13 x
Pullosara 96 100 27 100 90 22 100 88 70 33 53 67 2 10 78 50 78 76 96 100 100 67 84 90 61 100 90 63
Pyöreälehtikihokki 10 13 2 22 1 10 9 20
Rahkasammalet 100 25 35 22 39 83 80 13
Ranta-alpi 9 38 3 11
Rantaluikka 18 25 60 11 7 13 5 33 57 33 1 20 80 50 64 80 45 33 5 10 28 50 10 13
Rantamatara 10 29
Rantapalpakko 3 11 11 20 36 83 9 50 x
Rantavihvilä 8 27 2 33 22 78 10 100 22 50 24 20 20 83 2 20 19 83 8 63 x
Ratamosarpio 6 38 10 50
Rimpivesiherne 3 50 x
Ruokohelpi 28 100 90 88 3 11 56 100 62 76 73 40 4 40 x
Rönsyleinikki 7 24
Röyhyvihvilä 14 88 30 60 30 17 6 60
Sara sp. 15 33
Suohorsma 1 33 1 13 x x
Suokorte 5 13
Suo-ohdake 1 24
Tummarusokki 3 50 28 100 3 10
Tupassara/jokapaikansara 90 11 x
Tupasvilla 18 100 3 100 14 40 31 83 25 14 34 50 33 33 8 70 19 50
Tähtisara 5 44 3 67 19 44 8 50 10 10 5 17
Uistinvita 7 13
Vadelma 87 38
Vehka 93 75 33 20
Vesiherne 10 13
Vesikuusi
Vesisara x
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