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1. Tausta ja tavoitteet 
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö koordinoi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta 

rahoitettua Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -hanketta (2016–2019). Hankkeen tavoitteena on 

koota alueelliset vesistötoimijat yhteen, mallintaa vesistökunnostusprosessin kulku ja ylläpitää tehokasta 

tiedon ja osaamisen vaihtoa tahojen välillä yhteisten vesistökunnostustoimenpiteiden toteuttamiseksi. 

Hanke edistää hyvän vesien tilan saavuttamista Länsi-Uudenmaan alueella sekä tukee paikallisten 

toimijoiden tekemää vesiensuojelutyötä. 

Hankkeen toimenpiteet toteutetaan pilottiprojekteina Länsi-Uudellamaalla toimivien 

vesiensuojeluyhdistysten kanssa yhteistyössä. Yksi hankkeen pilottiprojekteista toteutetaan yhteistyössä 

Potehu ry:n (Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven suojeluyhdistys) kanssa istuttamalla 

yhdistyksen rakennuttaman vesiensuojelukosteikon rannoille kasvillisuutta. Kosteikot ja laskeutusaltaat 

ovat ikään kuin luonnon omia vedenpuhdistamoita, jotka suodattavat järveen virtaavasta vedestä 

ravinteita, maa-ainesta ja haitta-aineita. Kosteikot ovat myös hyvin monimuotoisia luonnonympäristöjä, 

jotka tarjoavat suotuisia elinpaikkoja lukuisille lajeille linnuista ja kaloista hyönteisiin. Istutuksen 

tavoitteena nopeuttaa kasvillisuuden palamista uuden kosteikon kaivu- ja läjitysalueelle alueelle maa-

aineksen huuhtoutumisen ehkäisemiseksi ja kosteikkoaltaan vesiensuojelu- ja maisemahyötyjen 

nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi.  

Kasvillisuuden istutusprojekti toteutettiin yhteistyössä Ojakkalan koulun kahden 5-luokan kanssa. Mukaan 

kutsuttiin myös oppilaiden vanhempia. Pilotilla pyrittiin myös ympäristökasvatuksen keinoin lisäämään 

lähialueen asukkaiden keskuudessa tietoisuutta vesiensuojelun hyödyistä ja keinoista sekä innostamaan 

mukaan vesiensuojelutoimintaan. 

2. Osallistujat 
LUVY ry – alueellinen vesiensuojeluyhdistys, hankkeessa asiantuntijaroolissa 

Potehu ry – Vihdin Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven vesiensuojeluyhdistys, paikallinen 

toimija, vastasi hankkeessa käytännön järjestelyistä 

Ojakkalan koulu – osallistui hankkeen ympäristökasvatukselliseen osioon ja kasvien istutukseen 

Ojakkalan metsästysseura – osallistui kasvien istutukseen 

2.1. Yhteystiedot ja vastuut 
Ekaterina Ikonen, p. 044 5285026, ekaterina.ikonen@vesiensuojelu.fi /Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö  

Tapahtuman koordinaattori, vastaa tapahtumapäivän ja istutusten suunnittelusta 

Pete Pihko, pete.pihko@hotmail.com /Potehu ry 

Potehun yhteyshenkilö, kosteikon paikallisasiantuntijana. Potehu tekee kosteikolla etukäteiskartoitukset 

(ks. turvallisuus) ja toimittaa paikalle kasvit. 

Kristiina Hannula, p., terhi.ojala@vihti.fi  

Terhi Ojala, p., terhi.ojala@vihti.fi  

Ojakkalan koulu ja luokkien opettajat vastaavat oppilaiden turvallisuudesta ja valvonnasta. 

3. Toimenpiteet ja aikataulu 
Helmikuu 2017 

 Kokous istutuspäivän vastuuhenkilöiden kanssa (Tapahtuman koordinaattori, Potehun edustaja, 

opettajat) 

Huhtikuu 2017 

mailto:ekaterina.ikonen@vesiensuojelu.fi
mailto:pete.pihko@hotmail.com
mailto:terhi.ojala@vihti.fi
mailto:terhi.ojala@vihti.fi


   
   

 Ikonen pitää oppitunnit Ojakkalan koululla: vesiensuojelu & kosteikot, istutuspäivän läpikäynti 

Toukokuu 2017 

 Työ- ja istutussuunnitelma valmistuu 

 Valmistelukäynti kosteikolla 10.5.2017: Kasvien tuonti ja kuljetus istutusalueille, istutuspaikkojen 

merkitseminen maastoon pajupistokkain. 

 Istutuspäivä Pitkäniitun kosteikolla 11.5.2017. 

o osallistujamäärä 40 oppilasta, 10 aikuista (Potehu ry, Ojakkalan metsästysseura) 

4. Istutussuunnitelma 
Ekaterina Ikonen laati kosteikon kasvitussuunnitelman (liite 1). Tausta-asiantuntijana toimi 

luontokartoittaja Esko Vuorinen (Silvestris Oy) ja tutkija Outi Wahlroos (Helsingin yliopisto), joilta saatiin 

kommentteja kasvilajistoon, istutusalueisiin ja istutustapaan liittyen. Kosteikolle valittiin vain suomalaiselle 

kosteikkoluonnolle tyypillisiä lajeja, jotka eivät ole herkkiä leviämään muualle ympäristöön. 

Istutussuunnitelma pohjana käytettiin kosteikon perustamissuunnitelman karttaa, johon lisättiin 

istutettavat kasvit paikkatieto-ohjelmaa apuna käyttäen. Budjetti kasvien hankinnalle oli noin 1000 euroa. 

4.1. Kasvit 

Pensaat ja puut 
Pensaat ja puut tilattiin Tahvosten taimistolta Raaseporista.  

o TERVALEPPÄ 10 kpl 

 
Kuva: Luontoportti http://www.luontoportti.com/suomi/fi/puut/tervaleppa  

o TERIJOENSALAVA 20 kpl 

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/puut/tervaleppa


   
   

 
Kuva: Suomalainen taimi http://suomalainentaimi.fi/terijoensalava  

o RAUDUSKOIVU 2 kpl 

  
Kuva: Luontoportti http://www.luontoportti.com/suomi/fi/puut/rauduskoivu  

o KORIPAJU 20 kpl 

 
 Kuva: Luontoportti http://www.luontoportti.com/suomi/fi/puut/koripaju  

o LÄNNENHEISIANGERVO 10 kpl 

http://suomalainentaimi.fi/terijoensalava
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/puut/rauduskoivu
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/puut/koripaju


   
   

 
Kuva: Suomalainen taimi http://suomalainentaimi.fi/heisiangervo  

o GRACILIS KÄÄPIÖPUNAPAJU 30 kpl 

 
Kuva: Tahvoset http://tahvoset.fi/gracilis-kaapiopunapaju/  

o MARSKI MUSTAHERUKKA FinE 10 kpl 

 
Kuva: Tahvoset http://tahvoset.fi/marski-mustaherukka-fine/  

o MORTTI MUSTAHERUKKA  10 kpl 

http://suomalainentaimi.fi/heisiangervo
kuva:%20Tahvoset%20http://tahvoset.fi/gracilis-kaapiopunapaju/
http://tahvoset.fi/marski-mustaherukka-fine/


   
   

 

Kuva: Tahvoset http://tahvoset.fi/mortti-mustaherukka-fine-3/ 

Pensaiden ja puiden istuttaminen: 

 Puut omaan syvyyteen, ts. ei multaa (max. 2 cm) juuripaakun päälle. 

 Puissa on mukana taimiston kasvatusvaiheessa käyttämät bambukepit. Kepit on kiinnitetty puihin 

muovisella nauhalla. Kepit ja nauhat poistettiin. 

 Lisämullan tarve riippuu olemassa olevan maan laadusta, lisämultaa ei käytetty 

  Tukipuita harkittiin istutettaville puille (tuulen vaikutuksen pienentämiseksi) mutta käytännön 

haasteiden takia tästä luovuttiin.  

 Puun ja muiden taimien kastelu istutuksen jälkeen on tärkeää.Istutuksen yhteydessä puuntaimet ja 

istutuskuoppa kasteltiin, mutta ei sen jälkeen. Onneksi sää istutuksen jälkeen oli joitakin viikkoja 

koleaa ja kosteaakin. 

 Puiden ja pensaiden Istutuksissa noudatettiin seuraavia välimatkoja: 

 herukat: 3-4m välein, min. 2 m 

 tervalepät 12-15 m välein 

 salavat 15 m välein  

Ruohovartiset kasvit 
Ruohovartiset kasvit (noin 100 kpl) hankittiin Helsingin yliopiston koekasvihuoneilta 

Ruohovartisten kasvien istuttaminen: 

 Kaikki ruohovartiset kasvit istutettiin kosteikon rannalle lähelle vesirajaa (0,5 – 1m vesirajasta). 

Kaikki istutetut lajit kestävät hyvin vettä ja pärjäävät niin vedessä kuin kosteilla penkoilla ja ovat siis 

hyviä rakennettujen kosteikkojen vaihteleviin vesioloihin. 

 

  

http://tahvoset.fi/mortti-mustaherukka-fine-3/


   
   

o Iiris 

 
Kuva: Luontoportti http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kukkakasvit/keltakurjenmiekka  

o vesisara 

Carex aquatilis 

 
Kuva: Laji.fi https://laji.fi/taxon/MX.40403?locale=fi  

o röyhyvihvilä 

Juncus effusus L. 

 

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kukkakasvit/keltakurjenmiekka
https://laji.fi/taxon/MX.40403?locale=fi


   
   

Kuva: Valokki - Nettikasvio http://kasvio.avoin.jyu.fi/laji.php?id=247  

o rantakukka 

Lythrum salicaria 

 
Kuva: Luontoportti http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kukkakasvit/rantakukka  

 rentukka  

Caltha palustris 

 
Kuva: Luontoportti http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kukkakasvit/rentukka  

 ranta-alpi  

Lysimachia vulgaris 

http://kasvio.avoin.jyu.fi/laji.php?id=247
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kukkakasvit/rantakukka
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kukkakasvit/rentukka


   
   

 
Kuva: Luontoportti http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kukkakasvit/ranta-alpi  

 mesiangervo 

Filipendula ulmaria 

 

Kuva: Luontoportti http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kukkakasvit/mesiangervo  

4.2. Tarvikkeet 

4.2.1. Vaatetus 

Istutuspäivään pukeudutaan sään mukaisesti. Kengiksi soveltuvat parhaiten kumisaappaat. Sateen varalta 

on hyvä varata mukaan sadevarusteet. Oppilaiden vanhemmille laitettiin infokirje kosteikkopäivästä ja sen 

käytännönjärjestelyistä (liite 2). 

4.2.2. Välineet 

 Kottikärryt 

 Lapiot, kuokat 

 Puutarhasakset 

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kukkakasvit/ranta-alpi
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kukkakasvit/mesiangervo


   
   

 Ämpäreitä 

 Kastelukannuja 

 Työhanskat 

5. Työn eteneminen 
 työskentely tapahtui 4 hengen ryhmissä, noin 10 ryhmää (jako opettajien toimesta)  

 aluksi istutusdemo, jossa näytetään, miten kasvin istuttaminen tapahtuu.  

 Istutusalueet jaettiin sektoreihin, joista kullakin oli yksi vastuuaikuinen. Oppilaat kiersivät jokaisella 

sektorilla istutustöissä.  

Taulukko 1. Kasvien jako istutusryhmille. 

 Puut Pensaat Ruohovartiset Pajut yht 

kpl taimia 14 40 100 50 204 

kpl/ryhmä 1,4 4 10 5 20,4 

 

Taulukko 2. Päivän tarkempi aikataulu. 

Klo Toiminta Vastuuhenkilö 

8:15 Lähtö koululta opet 

8:45 Aloituskokous, ohjeet, jakautuminen tiimeihin Ekaterina 

9:00 Istutusta Potehu 

11–11:30 Evästauko opet 

11:30 Istutusta Potehu 

12:10 Tavaroiden siivous Potehu 

12:20 Lopetuskokous Ekaterina 

12:30 Lähtö opet 

13:00 Takaisin koululla opet 

 

6. Ruokailu 
Opettajat huolehtivat oppilaiden päivän eväät mukaan. Evääksi oppilaat saivat makkarat grilliin. Potehu 

huolehti paikalle grillin ja lisäksi Ojakkalan metsästysseura toi tynnyreitä, joihin tehtiin nuotio grillausta ja 

lämmittelyä varten. 

7. Turvallisuus 
Turvallisuusinfo laitettiin tiedoksi opettajille ennen istutuspäivää. Tapahtumaan otettiin mukaan 

ensiapulaukku koululta. 

Riski Varautuminen Vastuuhenkilö 

Veden varaan joutuminen, 
kosteikkoaltaaseen putoaminen 

Kartoitetaan kosteikko etukäteen 
jyrkkien rantojen osalta ja 
kyseisille alueille ei tehdä 
istutuksia. Osallistujille kerrotaan 
etukäteen varovaisesta 
liikkumisesta kosteikolla. 

Kartoitus ja infon välittäminen 
koululle ja LUVY:lle: Potehu 
Vastuu lapsista ja valvonnasta: 
koulu 

Liukastuminen Osallistujille kerrotaan 
etukäteen, että kosteikolla voi 
olla liukasta savimaata, joten 
liikkuessa täytyy olla varovainen. 

Kartoitus ja infon välittäminen 
koululle ja LUVY:lle: Potehu 
Vastuu lapsista ja valvonnasta: 
koulu 

Haavat/ loukkaantuminen Lapiosta tai puutarhasaksista voi  



   
   

tulla loukkaantumisia. Osallistujia 
ohjeistetaan etukäteen 
työvälineiden käytöstä ja 
säilytyksestä. 

 

8. Viestintäsuunnitelma 
 osallistutaan 100 suomalaista vesistötekoa -kilpailuun istutuspäivän jälkeen 

8.1. Maanomistaja ja viljelijä 
Potehu vastaa yhteydenpidosta maanomistajaan ja viljelijään. 

8.2. Oppilaat ja vanhemmat 
Vanhemmille viesti opettajien kautta tapahtumasta ja siihen liittyvistä käytännön asioista, kutsu tulla 

mukaan. 

8.3. Media 
Potehu kutsui paikalle toimittajan tekemään juttua. 

9. Tulokset ja vaikutukset 

9.1. Tiedon ja osaamisen karttuminen 
Hankkeessa toteutettu kosteikon kasvitus oli uusi toimenpide kaikille osallistujille. Hankkeen asiantuntija ja 

käytännön toteuttaja pääsivät tutustumaan kosteikon kasvilajistoihin ja tekemään istutussuunnitelman 

kosteikkoa ympäröivälle alueelle. Hankkeessa opittiin myös varsinaisesta istutusprosessista, kasvien 

käsittelystä ja ravitsemisesta. 

Ojakkalan koulussa pidetyt vesiensuojeluoppitunnit lisäsivät oppilaiden ja opettajien tietämystä 

vesiensuojelusta laajemmin. Oppilaat pääsivät myös osallistumaan istutuspäivään, tutustumaan 

kosteikkoon käytännössä ja osallisiksi luontokokemusta ja yhteisöllistä toimintaa. Oppilaiden vanhemmille 

laitettiin kirje tapahtumasta, joten tietoa saatiin myös laajemmalle vanhempien joukolle.  

Ojakkalan metsästysseuran jäseniä ilmoittautui mukaan talkoisiin suunnittelun loppuvaiheessa. Eläkeläisistä 

koostuva porukka metsästää kosteikon alueella, ja näin he pääsivät edistämään alueen maisemoitumista 

harrastuksensa edistämiseksi. Seura on suunnitellut myöskin alueen kasvittamista, joten osallistumalla he 

pääsivät kokeilemaan työtä ja saivat paremmat eväät oman toiminnan suunnitteluun. 

Istutuspäivästä raportoitiin myös paikallislehdessä ja sosiaalisessa mediassa, joten vesiensuojelus- ja 

kosteikkoaiheelle saatiin laajaa näkyvyyttä. 

9.2. Vesiensuojelu 
Pitkäniitun kosteikko valmistui vuonna 2016. Kosteikon kaivumassoja läjitettiin kosteikkoa ympäröiville 

alueille, joten kosteikkoa ympäröivät kasvittomat savimaamassat. Kasvillisuutta istutettiin niin rannoille 

kuin vesirajaan. Istuttamalla kasvillisuutta alueelle kosteikkoon ja sen lähialueille nopeutettiin 

vesiensuojeluvaikutuksia, sillä kasvillisuus on hyvin tärkeässä roolissa kosteikon tehon kannalta. Kasvillisuus 

edesauttaa myös monien lintu- ja hyönteislajien leviämistä alueelle ja on tärkeää alueen maisema-arvolle. 

10. Jatko 
Potehu selvittää mahdollisuuksia kosteikon seurantaan seuraavilla tavoilla: 

o kasvillisuuden seuranta: kosteikon valokuvaus vuosittain heinäkuussa samoista kohdista 

o vedenlaadun seuranta:  

 veden sameuden vertaus tulo- ja lähtöpisteessä 



   
   

 laboratorio- tai kenttämittarianalyysit vuosittain (touko-lokakuussa) 

o lajiston seuraaminen 

Kosteikon seurannassa voi hyödyntää LUVY:n toimittamaa kosteikon seurantaopasta, ja sen kehittämiseksi 

voi lähettää palautetta Ekaterina Ikoselle/ LUVY. 

Myös koululaiset olivat innokkaita jatkamaan kosteikon seurantaa.  

  



   
   

Liite 1. Kosteikon kasvitussuunnitelma.  

 Pajut istutettiin syvänteiden kohdalle lähelle rantaa. 

 Terijoensalavat istutettiin läjitysalueen reunoille sekä niemekkeelle kuivalle maalle. 

 Koivut istutettiin kosteikkoalueen molempiin päihin. 

 Tervalepät istutettiin niemekkeelle lähelle rantaa. 

 Mustaherukat ja lännenheisiangervo istutettiin matalien osien rannoille. 

   



   
   

Liite 2. Kirje oppilaiden vanhemmille. 

Kosteikkopäivä Ojakkalan koulun 5-luokkalaisille – tervetuloa mukaan! 

Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven vesiensuojeluyhdistys Potehu ry sekä Länsi-Uudenmaan 

vesi ja ympäristö (Luvy) ry järjestävät Ojakkalan koulun 5-luokkalaisille kosteikkopäivän to 11.5. Päivän 

aikana istutetaan Hulttilassa sijaitsevan, vesiensuojelua varten perustetun kosteikon rannoille kasvillisuutta, 

joka tehostaa kosteikon vesien puhdistusvaikutusta. To 4.5. Luvy ry:n Hiidenveden kunnostus -hankkeen 

koordinaattori Ekaterina Ikonen tulee kertomaan oppilaille vesiensuojelusta ja perehdyttää 

kosteikkoteemaan ennen varsinaista istutuspäivää. Oppilaiden vanhemmat ovat lämpimästi tervetulleita 

mukaan sekä oppitunnille että kasvien istutuspuuhiin! 

Kosteikot ja laskeutusaltaat ovat ikään kuin luonnon omia vedenpuhdistamoita, jotka suodattavat järveen 

virtaavasta vedestä ravinteita, maa-ainesta ja haitta-aineita. Kosteikot ovat myös hyvin monimuotoisia 

luonnonympäristöjä, jotka tarjoavat suotuisia elinpaikkoja lukuisille lajeille linnuista ja kaloista hyönteisiin. 

Kosteikkojen merkitys tulvien tasaamisessa on merkittävä. 

Yhteistyö Ojakkalan koulun kanssa toteutetaan Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -hankkeen 

yhteydessä.  

Aikataulut: 

To 4.5. Vesiensuojelu ja kosteikot -oppitunnit 

9-10:30 Luokka 5 X 

10:50–12:45 Luokka 5 X  

To 11.5. kasvien istutusta kosteikolla 

8:15 Lähtö koululta polkupyörillä koululta, eväät mukaan koululta 

Ojakkalan koulu (Nummitie 1) – Pitkäniitun kosteikko (Hulttilantie 112) reitti: 

https://goo.gl/maps/f1AkRB6R2cn ; matka 3,1 km 

13:00 takaisin koululla 

Mukaan: 

Oppilaita pyydetään tulemaan 11.5. istutuspäivänä kouluun polkupyörällä ja ottamaan mukaan 

kumisaappaat, vesipullo ja istutustyöhön sopivat hanskat sekä sään mukainen vaatetus (sadevaatteet/ 

päähine ja aurinkorasva aurinkosuojaksi). Mikäli kotoa löytyy istutustyöhön sopivaa pientä kuokkaa tai 

voikukkalapiota, sellaisen voisi mieluusti ottaa mukaan.  

 

https://goo.gl/maps/f1AkRB6R2cn

