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Kaikilla maankäyttömuodoilla on vaikutuksia 
vesitöihin

Haittojen ennaltaehkäisy on aina halvempaa ja luonnon kannalta 
parempi vaihtoehto kuin korjaaminen

– Valuma-aluetason suunnittelu ja ongelma-alueiden 
havainnointi

– Hajautetut ratkaisut → toimenpiteiden valitseminen, 
sijoittaminen ja mitoitus

– Vesiensuojelutoimenpiteet toteutetaan tehokkaimmin 
ketjutettuina

– Esimerkkejä toimenpiteistä:

• Kosteikot

• Luhdat ja kasvillisuuskentät

• Ojakatkot

• Pintavalutus

• Soiden ennallistaminen

• Putki- ja säätöpadot (esim. tierumpujen ja 
laskeutusaltaiden yhteyteen)

• Pohjapadot ja kiveämiset

• Eroosioherkkien alueiden ohittaminen

• Purokunnostus 

• (Laskeutusaltaat ja lietekuopat)…



Fosforikuormitus vesistöihin on maatalouden pahin 
ympäristövaikutus suuressa mittakaavassa

Hienojakoisilla maalajeilla kaltevilla pelloilla jopa 90 % fosforista sitoutunut 
maaperän hiukkasiin

→ helppo havaita myös silmällä (samea, usein savipitoinen vesi pelloilta)

Myös typpi- ja kiintoaineskuormitus haitallisia vesistöjen kannalta 



KOSTEIKOT

Luontaiset kosteikot ovat vähentyneet merkittävästi

Kosteikot ovat oikein toteutettuina yksiä kustannustehokkaimmista 
ravinteiden pidättimistä 

Kosteikon toiminta perustuu 
– kiintoaineen laskeutumiseen kosteikon syvänneosioihin veden 

virtausnopeuden hidastuessa
– veden ravinnepitoisuuden (typpi ja fosfori) vähenemiseen 

ravinteiden sitoutuessa kasvibiomassaan ja sedimentoituessa 
kosteikon pohjaan sekä typen denitrifikaatioon

Vesistöjen rehevöitymisen kannalta fosfori on yleensä tärkein ravinne, 
ns. minimiravinne

Oikein rakennettu ja mitoitettu kosteikko oikealla paikalla voi vähentää 
– fosforikuormitusta 40-50 %
– typpikuormitusta 20-90 %
– kiintoaineskuormitusta 50-99 %

Kosteikon edut:
– vesiensuojelu  ja tulvasuojelu
– luonnon monimuotoisuus
– virkistyskäyttö ja metsästys
– Maisema
– Ympäröivä maankäyttö (esim. peltojen korotus)



Kosteikkopaikkoja on kaikkialla

• Suomen humidinen ilmasto mahdollistaa 

kosteikon perustamisen mihin vain

• Esimerkiksi Liperistä kartoitettiin 33 erittäin 

potentiaalista ETI-kosteikkoa hyvin suppealta 

maantieteelliseltä alueelta (Papelonsaari -

Rauvanlahti) v. 2014



Kosteikkoinvestoinnit

1. Kosteikot ja tulva-alueet

• Perustaminen patoamalla tai kaivamalla

• Jos rakennetaan vanhalle pellolle, on ravinteikas pintamaa kuorittava pois

• Kosteteikko ei saa tukkeutua kiintoaineksesta → oltava tyhjennettävä laskeutusallasosio  tai –osioita 

ja varmistuttava riittävästä eroosiontorjunnasta

• Tulva-alueiden ja –tasanteiden rakentaminen

• Tavoitteena vesiensuojelu, luonnon monimuotoisuus, vesivarasto, kalat ja ravut sekä 

virkistyskäyttö ja maisema

2. Uomien luonnonmukainen vesirakentaminen

• Tulva-alueiden, kosteikkojen, pohja- ja virtaamansäätöpatojen rakentaminen

• Eroosiosuojaukset

• Kasvillisuuden istutus

• Uoman monimuotoisuuden, mutkaisuuden ja elinympäristöjen lisääminen

Yhteistä:

• Investoinnilla on oltava edellytykset edistää maatalouden vesistökuormituksen 

vähenemistä ja/tai lisätä maatalousalueen elinympäristöjen monimuotoisuutta



Kosteikkoinvestoinnit

Kosteikon investointitukea ei voida myöntää:

• vesiensuojelu- tai monimuotoisuusarvoja vailla olevien kastelualtaiden 

perustamiseen

• alueen sellaisesta rakentamisesta, jossa tavoitteena on alueen muuttaminen 

järveksi tai lammeksi

• kohteista, joissa valumavesien aiheuttaman kuormituksen voidaan 

katsoa olevan peräisin pääasiassa muualta kuin maataloudesta. 



Kosteikkoinvestoinnit

Kosteikkoja perustettaessa parhaaseen kustannustehokkuuteen päästään yleensä 

sijoittamalla hajautetusti rakenteita mahdollisimman luontaisille paikoille ja 

ongelmakohtiin. Eli ongelmiin puuttuminen niiden alkulähteillä ja luonnon tarjoamien 

valmiiden tai puolivalmiiden rakenteiden hyödyntäminen

• eroosiontorjunta esim. pohjapadoin

• matalan veden kosteikkoalueet

• laskeutusaltaat, joko osana kosteikoita tai erillisinä niitä ennen

• pintavalutukset ja kasvillisuuskentät, esim. rantaluhdat ja rantasuot

Kosteikon pinta-alaan lasketaan vesi- ja tulva-alueiden sekä 

rakenteiden lisäksi penkereet ja hoidonkannalta tarpeellinen reuna-alue 

(~3-5 metriä)



1. hankkeen yleiskuvaus sisältäen kuvauksen alueen luontoarvoista/ympäristöongelmista

ja investoinnin tavoitteet niiden osalta

2. hankkeen pinta-ala

3. hankkeen yksilöity toteutustapa ja -aika

4. hankkeen toteuttamiseen osallistuvat tahot, toteutus- ja rahoitusvastuut ja

mahdolliset sopimusjärjestelyt;

5. hankkeen kustannusarvio kustannuserittelyineen ja rahoitussuunnitelma

6. hankkeen sijaintikartta

7. hanke-alueen kartta

8. selvitys alueen omistussuhteista ja maanomistajien luvat sekä muut 

mahdolliset hankkeen edellyttämät luvat

9. hankkeen toteuttamista varten vaadittavat viranomaisluvat;

10. yleispiirteinen selvitys perustamisen jälkeisistä hoitotoimenpiteistä.

ELY-keskus käsittelee kosteikkosuunnitelmat. Vuonna 2015 

Hakemukset ja suunnitelmat jätettävä 30.6. mennessä

Kosteikkosuunnitelmaan sisältö



 Suunnittelun ja toteutuksen välille ei saa tulla ajatuskatkoksia

 Toteutusvaiheessa tulee usein muutoksia suunnitelmaan

 Urakoitsija kannattaa sitouttaa toteutukseen urakkataksalla

 Osaaminen ja kokemus on valttia, 

ensimmäinen kosteikko voi olla hankala ja kallis

 Tarkoituksenmukainen konekalusto ja osaavat kuskit

 Ammattilainen työnjohtoon

Vinkkejä kosteikkoa aikoville



Haettavissa viljelijöille, ry:lle ja vesioikeudellisille yhteisöille

Tuki kosteikon perustamiseen: 
11 669 €/kosteikko-ha

pienet kohteet (0,30-0,50 ha) enintään 3225 €/kohde

Peltoa valuma-alueesta >10% 

Kosteikon pinta-ala >0,5%* valuma-alueesta (suositeltavaa pyrkiä väh. 2%:iin)

Tuen haku vuonna 2015 kesäkuun loppuun

Toteutusaikaa 2+1 vuotta

Samalla sitouduttava 
kosteikon hoitoon (5 vuotta)

Maatalouden ei-tuotannollinen investointituki 
tiivistettynä

Lisätietoa:

http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet

/viljelija/Sivut/Hakuopas.aspx

http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelija/Sivut/Hakuopas.aspx
http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelija/Sivut/Hakuopas.aspx


Kosteikon hoitosopimus on edellytys ei-tuotannollisella investointituella perustettavaan 

kosteikkoon. Tuki kosteikon hoitoon 450€/ha/a. Sopimus 5 –vuotinen

Sopimus voidaan tehdä kosteikon, tulva-alueen tai luonnonmukaistetun uoman alle 

jääneestä ja hoitotoimien kohteena olevasta maa-alasta sekä hoidon kannalta riittävistä 

reuna-alueista

Sopimus voidaan tehdä pienten kosteikkojen, pohjapatojen ja tulvapeltoalueiden 

muodostamisesta ja hoitamisesta. Sopimukseen voidaan sisällyttää myös aiempien 

ohjelmakausien kosteikoita ja laskeutusaltaita.

Kosteikon hoitosopimusta ei voida tehdä: 

• vesiensuojelu- tai monimuotoisuusarvoja vailla olevien kastelualtaiden hoidosta 

• alueen sellaisesta hoidosta, jossa tavoitteena on alueen muuttaminen järveksi 

tai lammeksi 

• kohteista, joissa valumavesien aiheuttaman kuormituksen voidaan katsoa 

olevan peräisin pääasiassa muualta kuin maataloudesta.

Sopimuksen hyväksyminen perustuu Ely-keskuksen harkintaan 

tällöin otetaan huomioon kohteen hoidonodotettavissa oleva vaikuttavuus 

maatalouden vesiensuojelu- ja/tai monimuotoisuustavoitteisiin, hoidon 

kustannustehokkuus sekä aluerajaukset.

Kosteikon hoito



Kosteikot, laskeutusaltaat ja pohjapadot sekä -kynnykset vaativat säännöllistä tarkkailua ja 

suunnitelmallista hoitoa ja kunnossapitoa. Tähän tarkoitukseen maksetaan hoitotukea.

Kullekin kosteikolle laaditaan kohdekohtainen hoitosuunnitelma, jossa kannattaa huomioida 

kohteen lisäksi valuma-alueen ominaispiirteitä. 

Hoitotoimia voivat olla mm:

• lietteen poisto laskeutusaltaista kaivinkoneella tai lietepumpulla altaiden täytyttyä

• rakenteiden, kuten patopenkkojen ja pohjakiveysten hoito- ja 

korjaustoimet tarvittaessa

• kosteikon ja sen reuna-alueiden kasvillisuuden niitto tai laidunnus

- niittojäte korjattava pois kosteikolta

- laiduntaminen ei saa aiheuttaa kuormitusta esim. eroosion muodossa

• täydennys ja parannustoimet olosuhteiden muuttuessa…

Tehdyistä hoitotoimista pidetään hoitopäiväkirjaa

kosteikon hoitotarpeeseen voidaan vaikuttaa olennaisesti jo 

kosteikon suunnittelu- ja toteutusvaiheessa 

Konkreettisia kosteikon hoitotoimia



Kosteikon suunnittelulla, ulkoisella kuormituksella ja teknisellä 

toteutuksella on ratkaiseva merkitys kosteikon hoitoon ja 

hoitotarpeeseen. Hoitotoimilla voidaan ohjata kosteikon kehitystä ja toimintaa 

• kiintoainekuormitus ei saa olla liian suurta kosteikon matalille osioille

– kannattaa tehdä tarvittaessa riittävät eroosiontorjunnat tai vähintään helposti 

tyhjennettävät allasosiot

• uudet penkereet ja rakenteet painuvat ensimmäisen vuoden aikana jopa 40%

• ylivirtaamilla rakenteet kovilla 

- tarkkailun kohdentaminen tulvahuippujen mentyä

- suurilla valuma-alueilla rakenteiden kestävyyteen 

kiinnitettävä erityistä huomiota

• kasvillisuuden raivaustarve erittäin tapauskohtaista, yleensä 

ensimmäinen hoitotoimi on pajujen niitto. Vesikasvillisuuden

poisto harvoin tarpeen ensimmäisenä hoitokautena

Kommentti kosteikon perustaneelta maanomistajalta: 

”voi sitä syyspäivän viettää huonomminkin, kuin 

kuljeskellessa oman kosteikon laitoja sorsia ja 

kosteikkoa tarkkaillen ja työpäiväkirjaa pitäen…”

Kokemuksia kosteikoiden hoidosta


