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Kosteikon perustiedot
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Kosteikko on perustettu vuonna 2012-2013 Pohjoisen Keski-Suomen 
ammattiopiston opetusmaatilalle.

Pohjoinen kosteikko 1,34 ha 
- valuma-alue 29 ha, josta peltoa 48 %
- kosteikon pinta-ala 4,6 % valuma-alueesta

Eteläinen kosteikko 1,40 ha
- valuma-alue 139 ha, josta peltoa 16 %
- Kosteikon pinta-ala 1 % valuma-alueesta

Valuma-alueen maalaji pääosin hiekka-moreenia ja peltoalueet 
enimmäkseen hiesua. 



Kosteikko ja Summasjärvi
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• Kosteikko sijaitsee Summasjärven rannalla
• Summasjärven vedenväri on erittäin ruskeaa ja vesistö on 

rehevyystasoltaan lievästi rehevä, järven pH-arvo on neutraali. 
• Ekologinen tila hyvä
• Tutkijaryhmä löysi kesäkuussa 2018 Summasjärvestä Suomen 12:nnen 

törmäyskraatterin. Törmäyskraatterin läpimitta on noin 2,6 kilometriä.
• Summassaaressa sijaitsee Saarijärven museon ylläpitämä Kivikauden kylä 

Kuva Kivikauden kylästä. Kuva: Saarijärven kaupunki.



MALLIKOSTEIKKO OPPILAITOSYMPÄRISTÖSSÄ
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• Kosteikko toimii mallikohteena JAMKin ja POKEn maatalous- ja 
ympäristöalan opetuksessa sekä erilaisissa koulutustilaisuuksissa

• Kosteikko toimii myös tutkimus- ja kehittämishankkeiden 
pilottikohteena

• Automaattinen vedenlaadun mittaus
• Uusien vesiensuojelu- ja ravinteiden kierrätysmenetelmien testaus ja 

pilotointi
• Kasvillisuusseuranta (alkukartoitus Jyväskylän yliopisto)
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UUSIEN VESIENSUOJELU- JA RAVINTEIDENKIERRÄTYS-
MENETELMIEN TUTKIMUSTA
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- Kesällä 2018 kosteikolla käynnistyi biopolymeerikokeet osana Biopolymeerien 
hyödyntäminen vesienkäsittelyssä ja ravinteiden kierrättämisessä/BioP –
hanketta.

- BioP on Ympäristöministeriön Vesien- ja merenhoidon toimeenpanoa ja 
ravinteiden kierrätysohjelman tavoitteita edistävät hallitusohjelman kärkihanke

- Hankkeen tavoitteena on tutkia eri 
biopolymeerien soveltuvuutta maatalouden 
valumavesien fosforin saostuksessa, sekä 
syntyvän lietteen sisältämien ravinteiden 
lannoituspotentiaalia.
- Biopolymeerit ovat polymeerirakenteen 
omaavia biologisten prosessien tuottamia 
molekyylejä (esim. tanniini, tärkkelys, kitiini, 
selluloosa), joiden on havaittu sitovan 
tehokkaasti ravinteita vedestä. 
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Ravinteiden hallinnan oppimisympäristö Tarvaalassa
(JAMK ja POKE)
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Koelohkot kosteikon yläpuolisilla pelloilla
• Soil Scout Hydra -anturit
• Maanäytteiden otto
• Satotasojen mittaus
• Ravinnetaseiden laskenta

Monivaikutteinen kosteikko
• s::cann UV-VIS spektrometrianturit > 

automaattinen vedenlaadun mittaus 
• Pidättää ravinteita ja kiintoainesta
• Edistää luonnon monimuotoisuutta



Tarvaalan opetusmaatila (POKE) on mukana Carbon
Action -projektissa
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- Projektissa etsitään tapoja vauhdittaa hiilen varastoitumista ilmakehästä 
peltomaahan.
- Tarvaalan koepellot sijaitsevat kosteikon yläpuolella > aito tutkimusympäristö!



Lisätietoja: http://ravinnejaenergia.fi/fi/etusivu/
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Kiitos ja Rauhallista Joulua!
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Ilmakuva: Arto Ahonen, Saarijärven Eräpalvelut ky.

Tarja Stenman
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