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1 YLEISTÄ KOSTEIKKOJEN PERUSTAMISESTA POHJOIS-SAVOON
Tässä oppaassa käsitellään monivaikutteisten kosteikkojen perustamista
ja niiden hoitoa Pohjois-Savon alueella. Oppaan sisältö on
mahdollisimman käytännönläheinen ja selkeä. Oppaaseen on myös
kerätty kosteikkojen toteutuksen avainhenkilöiden yhteystietoja PohjoisSavossa.
Viimeisten satojen vuosien aikana ovat toimenpiteet maakunnassamme
olleet vesiuomien ja vesistöjen osalta lähinnä kuivatushankkeita. Järvien
vedenpintoja on laskettu ja peltoviljely sekä rantarakentaminen ovat
sijoittuneet
vesistöjen
läheisyyteen.
Kuivatustoimenpiteet
ovat
mahdollistaneet peltoviljelyn nopean kehittymisen Pohjois-Savossa. Myös
metsätalous on hyötynyt kuivatuksista.
Kuivatustoimenpiteillä on ollut myös negatiivisia vaikutuksia nimenomaan
vesistöjen kannalta. Kuivatuksia tehtäessä kiintoainesta ja ravinteita on
päässyt suoraan vesistöön. Yhdessä muun kuormituksen kanssa tämä on
aiheuttanut vesistöjen rehevöitymistä. Kuivatustoimenpiteet ovat myös
lisänneet uomien ylivirtaamia ja tulvimistaipumusta, kun tulva-alueet ovat
vähentyneet ja uomien vedenjohtokyky on kasvanut. Kuivatettuja kohteita
on siksi syytä tarkastella uudelleen ja palauttaa sellaiset kohteet
kosteikoiksi, joissa kuivatushyötyä ei ole juurikaan saavutettu.
Kosteikko on ojan, puron, joen tai muun vesistön osa tai ranta-alue, joka
puhdistaa varsinkin maatalousalueiden valumavesiä ennen veden
kulkeutumista vesistöön. Kosteikko on käsitteenä hyvin monimuotoinen,
ja siksi onkin tärkeää puhua monivaikutteisesta kosteikosta.
Kosteikossa kasvit käyttävät hyväkseen ravinteita kosteikon maaperästä
ja kosteikkoon tulevasta vedestä. Kasvit hidastavat veden virtausnopeutta. Vesi suotautuu osittain maakerrosten läpi, jolloin kiintoainesta
ja ravinteita jää kosteikon maaperään. Kosteikko voi toimia puskurina
tulva-alueilla estäen voimakkaat ja äkilliset tulvat.
Kosteikoilla on vesiensuojelullisen merkityksen lisäksi luonnon
monimuotoisuutta lisäävä vaikutus. Kasvi- ja eläinlajistot runsastuvat
kosteikon perustamisen jälkeen. Luontoarvojen ohella kosteikoilla on
myös
virkistysarvoja,
kosteikot
voivat
olla
esim.
hyviä
lintuharrastuspaikkoja. Kosteikko tarjoaa myös hyvät edellytykset
riistanhoidolle ja metsästykselle. Maisema paranee, kun hoitamattoman,
pajuttuneen joutomaan tilalle perustetaan kosteikko.
Kosteikkoja on perustamisen jälkeen hoidettava, koska liiallinen
rehevöityminen ja pajujen hallitsematon kasvu saattavat tukahduttaa
alueen nopeasti. Myös eläinkannan kehitystä on seurattava mm.
pienpetojen kantojen osalta. Mikäli riistan olosuhteita halutaan edistää, on
myös kosteikon ympärillä olevia alueita syytä avartaa.
Kosteikkojen toteutukseen Pohjois-Savossa ei useinkaan löydy riittävän
suuria alueita. Mikäli kosteikon halutaan toimivan vesiensuojelullisena
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kohteena, olisi sen pinta-alan oltava vähintään 1 % kosteikkoon vettä
johtavan valuma-alueen pinta-alasta. Käytännössä olisi löydettävä
useiden hehtaarien tai jopa useiden kymmenien hehtaareiden kokoinen
joutoalue, jolle kosteikko perustetaan.

2 KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITTELU JA KARTOITUSTYÖ
2.1 Miksi kosteikkojen yleissuunnittelu ja kartoitustyö on tärkeää?
Mikäli kosteikkojen määrää halutaan lisätä huomattavasti entisestään, on
suoritettava koko Pohjois-Savoa koskevaa yleissuunnittelua ja kohteiden
inventointia.
Kosteikoita on huomattavasti helpompi lähteä toteuttamaan, jos kohde on
arvioitu yleissuunnittelussa sopivaksi kohteeksi. Yleissuunnittelu myös
edesauttaa kohteen tuki- ja avustushakemuksen käsittelyä, koska kohde
on kartoitettu ja sen sopivuus on arvioitu jo aiemmin.
Yleissuunnittelu aloitetaan yleensä karttatarkastelulla, jolloin purojen ja
ojien varsilta etsitään sopivia joutoalueita ja notkelmia, jotka soveltuisivat
kosteikkokohteiksi.
Karttatarkastelussa
valikoituneille
kohteille
määritetään valuma-alueiden pinta-alat.
Valuma-alue on alue, jolta vedet laskevat kosteikon suuntaan. Valumaalue määritetään peruskartasta, jossa näkyvät kosteikon yläpuolella
olevat alueet. Karttamerkkien lukuun harjaantunut henkilö osaa nopeasti
piirtää kohteelle valuma-alueen vedenjakaja-kohdilta toiselle siirtyen.
Valuma-alueen rajauksen jälkeen voidaan arvioida alueen peltoprosentti
eli peltojen määrä suhteessa koko valuma-alueeseen. Pinta-alojen
arviointiin on olemassa erilaisia tietokoneohjelmia, joista saa tarkempaa
tietoa alueen kosteikkoasiantuntijoilta.
Kosteikkokohteen ominaisuudet tarkastetaan aina maastokäynnillä.
Kohteen yleisen sopivuuden lisäksi maastossa arvioidaan käytännön
teknisiä toteutusmahdollisuuksia ja rakentamiskustannusten suuruutta.
Kosteikon toteuttamistapoina vertaillaan patoamista ja kaivamista.
Kosteikko perustetaan ensisijaisesti patoamalla kosteikolle luontainen tai
muuten vaikeasti hyödynnettävä alue. Kaivutyötä joudutaan tekemään,
kun kaivetaan maamassoja patorakenteita varten. Mikäli kaivumaita
joudutaan siirtämään kokonaan alueelta pois, nousevat kustannukset
huomattavasti.
Kosteikkojen inventointiin on saatavilla Lounais-Suomen ympäristökeskuksen tuottama ”Maatalousalueiden monivaikutteisten kosteikkojen
yleissuunnitteluopas” .
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2.2 Yleissuunnittelu- ja kartoitustilanne Pohjois-Savossa
Pohjois-Savon alueella kosteikkoja on aiemmin inventoitu ja kartoitettu
lähinnä Iisalmen vesistöreitin alueella. Kartoitusta on tehnyt Iisalmen
reitin kunnostushanke vuosina 2004 – 2007. Tällä hetkellä toimintaa
jatkaa Ylä-Savon vesistöt kuntoon - hanke. Tietoa inventoiduista
kosteikkokohteista internet-osoitteessa: www.lapinlahti.fi/vesistotkuntoon
Æ Iisalmen reitin kunnostushanke Æ Maatalous Æ Iisalmen reitin
kosteikko- ja laskeutusallaskohteet. Kohteet on esitelty kunnittain ja
vesistöalueittain. Kohteista on maastokortti, valuma-aluekartta sekä
mahdollisesti valokuvia.

Kuva 1. Pienen puron valuma-aluekartta
Kosteikkoja on metsästäjäjärjestöjen puolesta koetettu löytää kosteikkoprojektien avulla. Suomen Metsästäjäliiton kosteikko-projektin kautta
kosteikkotietämystä on onnistuttu lisäämään jäsenten keskuudessa koko
valtakunnan alueella. Maakunnassamme on muutamia metsästyskäyttöön perustettuja mallikosteikoita, joille on ollut mahdollista päästä
tutustumisretkille.
Metsästäjäin keskusjärjestö on lähettänyt riistanhoitopiireittäin talvella
2009 kaikille Suomen metsästysseuroille kyselykaavakkeen sopivien
kosteikko-kohteiden löytämiseksi. Kysely on valtakunnallinen ja tulee
todennäköisesti tuomaan esille koko Suomen tasolla huomattavan
määrän potentiaalisia kosteikkokohteita.
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Kyselyn tuloksena parhaimmille ja toteutuskelpoisille kohteille tullaan
jatkossa etsimään uusia rahoitusmahdollisuuksia. Tällä hetkellä kosteikot
Suomessa voivat saada julkista rahoitusta vain maatalouden
tukijärjestelmän kautta. Metsätalouden KEMERA-rahoitusta on mahdollista hyödyntää joissakin kosteikkokohteissa.
Metsätaloudessa on viime aikoina kehitelty myös monentyyppisiä
vesiensuojelutoimenpiteitä mm. lietekuoppia, laskeutusaltaita ja pintavalutuskenttiä. Mikäli uudistusalueelta löytyy sopiva notkelma, olisi
avohakkuun jälkeen järkevää padota osa hakkuualasta kosteikoksi.
Nämä kosteikot toimisivat hyvinä kiintoaineenpidättäjinä muun muokatun
uudistusalan osalta. Suunnitellulla ojituksella uudistusalan kuivatusvedet
voi johtaa suoraan kosteikolle.

Kuva 2. Pintavalutuskentällä kasvavaa harvaa puustoa ja runsasta
kasvillisuutta.

2.4 Mallikosteikoita maakunnassamme
Kun idea kosteikon perustamisesta on syntynyt, alkaa selvitystyö
varsinaisesta toteutuksesta. Parhaiten tietoa saa asiantuntijoilta ja
jututtamalla jo aiemmin vastaavanlaisen kosteikon toteuttanutta henkilöä.
Käytännön vihjeiden avulla voi välttyä omassa toteutuksessaan monelta
virheeltä. Samalla voi saada selville monia muita niksejä käytännön
työhön. Jo aiemmin kosteikon rakentaneilta saa myös vinkkejä esim.
urakoitsijoista ja vesirakentamiseen liittyvien tarvikkeiden hankinnasta.
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Pohjois-Savossa monivaikutteisia kosteikoita on perustettu mm.
Iisalmessa,
Keiteleellä, Kiuruvedellä, Lapinlahdella, Maaningalla,
Tuusniemellä, Vehmersalmella ja Rautalammilla. Tietoja kohteista saa
paikkakunnan maataloustoimistoista, ympäristöviranomaisilta sekä
riistanhoitoyhdistyksistä.

Kuva 3. Patalahden kosteikko Maaningalla.

3 MONIVAIKUTTEINEN KOSTEIKKO
3.1 Vesiensuojelulliset vaikutukset
Kosteikossa veden virtauksen hidastuessa kiintoaines
sitoutuneet ravinteet laskeutuvat kosteikon pohjalle. Runsas
sitoo juurillaan pohjasedimenttiä ja käyttää ravinteita
Kiintoaines kasautuu kosteikossa oleviin syvänteisiin, joista
hyödyntää uudelleen lannoitteena.

ja siihen
kasvillisuus
kasvuunsa.
se voidaan

Kosteikko pidättää parhaiten ravinteita, jos veden virtaus saadaan
merkittävästi hidastettua. Tämä saadaan aikaiseksi lisäämällä
kosteikkoon
mutkia,
pohjapatoja,
syvänteitä
ja
tiheitä
kasvillisuusvyöhykkeitä.

7

Kosteikon mitoituksessa on otettava huomioon valuma-alueen koko
riittävän ison kosteikkoalueen aikaan saamiseksi. Vesiensuojelulliselta
kannalta suuret laaja-alaiset kosteikot ovat toimivampia kuin pienehköt.
Suuret vesimassat huuhtovat tulva-aikana alimitoitetun kosteikon
ravinteet mukaansa ja voivat hetkellisesti pahentaa alapuolisen vesistön
tilaa.
Kosteikko voidaan suunnitella myös usean altaan ketjuksi, mikäli alueelle
on vaikea sijoittaa yhtä suurta kohdetta. Tässäkin tapauksessa altaissa
tulisi olla samat ominaispiirteet kuin yksittäisessä kosteikossa: pato,
syvänne, tulvaniitty ja tiheä kasvillisuus.

3.2 Luonnon monimuotoisuuden lisääntyminen
Tavoiteltaessa luonnon monimuotoisuuden lisäämistä kosteikossa on
hyvä olla saarekkeita, niemekkeitä, poukamia ja runsaasti kasvillisuutta.
Rannoilla kasvavat pensaat tai puut lisäävät suojaa ja houkuttelevat
nisäkkäitä, lintuja ja hyönteisiä.
Ennallistettaessa aiemmin kuivattua kosteikkoaluetta, sen kasvi- ja
eläinlajisto runsastuu. Kosteikkoon kehittyy luonnostaan monimuotoista
kasvillisuutta. Kasvillisuutta alkaa ilmestyä ensimmäisenä niemekkeisiin,
saariin ja matalan veden alueelle. Ruokamultakerros on poistettava
veden alle jäävältä osalta, mikäli kosteikkoalue on viljelyksessä ollutta
peltoa tai muokkauskerroksen fosforipitoisuus on muuten luonnontilaista
korkeampi.

Kuva 4. Pellolle patoamalla tehty kosteikon maavalli.
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Luonnollinen vesi- ja rantakasvillisuus leviää kosteikkoon itsestään, mutta
se voi kestää useamman vuoden. Jos haluaa nopeuttaa kosteikkokasvien
tuloa, voi kerätä ranta-alueilta valikoitujen kosteikkokasvien siemeniä ja
kylvää niitä alueelle heti kaivutöiden jälkeen. Kookkaammat kasvit
valtaavat nopeasti kasvutilaa. Tyypillisiä kosteikkokasveja ovat mm.
erilaiset sarat, kortteet sekä kaislat. Näyttävämpiä ovat osmankäämit
sekä kurjenmiekat. Oman paikkansa löytävät myös matalat vehkat ja
vedessä kasvavat vesisammalet. Syvemmän veden alueella ns.
avovesialueella kosteikossa kasvaa lumpeita ja muita kelluvalehtisiä
kasveja.
Kosteikot lisäävät lintujen ja muiden lajien määrää. Varsinkin
poikasvaiheessa hyönteiset ovat mm. vesilintujen pääasiallisin
ravinnonlähde. Kosteiden elinympäristöjen lisäämisestä hyötyvät mm.
peltopyy, peltosirkku ja isokuovi sekä sudenkorento ja monet muut
hyönteislajit. Kosteikot ovat myös tärkeitä muutonaikaisia pysähdyspaikkoja useille lintulajeille.

3.3 Maiseman parantuminen
Kosteikkoalue elävöittää maisemaa monimuotoisine kasvi- ja eläinlajistoineen. Pajuttunut joutoalue, johon perustetaan kosteikko, on
maisemallisesti arvokkaampi kuin aiemmin. Hyvät kosteikkokohteet voivat
tuoda lisäarvoa esimerkiksi maatila- tai luontomatkailuun.
Kosteikon maisemallista merkitystä voidaan arvioida sen perusteella,
miten ne näkyvät ympäristöönsä, miten alue on muotoiltu ja miten
kasvillisuuden kehittyminen vaikuttaa kosteikon luonteen muuttumiseen.
Näitä pitäisi pyrkiä jo kosteikon suunnitteluvaiheessa huomioimaan.
Vapaalla vesipinnalla on maisemallisesti merkittävä huomioarvo. Siksi
vapaata vesipintaa pitäisi olla näkyvissä myös kuivana aikana. Myös
rehevä vesikasvillisuus vaikuttaa maisemallisesti. Luonnonmonimuotoisuus voidaan huomioida lisäämällä kosteikkoon erilaisia kasvillisuusvyöhykkeitä, puustoa ja pensaikkoa, tulvaniittyjä ja eri syvyisiä
vesialueita. Myöhemmin vesikasvillisuus pyrkii levittäytymään myös
vapaalle vesipinnalle, mutta sitä voidaan estää niittämisellä ja
ruoppauksilla.
Maaston luontaisia muotoja noudattelevat linjat parantavat kosteikon
yleisvaikutelmaa. Padot, penkereet ja maavallit pitäisi liittää jouhevasti
alueen maastomuotoihin noudattaen yleiskuvaa. Rantakasvillisuudella ja
vesiuomien vaihtelevuudella saadaan alue sitoutumaan ympäröivään
maisemaan.
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3.4 Riistan elinolojen parantuminen
Kosteikko sopii erityisesti vesilintujen metsästykseen. Sorsalinnut pesivät
ja ruokailevat alueella ja muuttoaikana monet muutkin lintulajit viihtyvät
kosteikossa tai sen rannoilla.
Jo kosteikon
suunnitteluvaiheessa on otettava huomioon, että
kosteikossa on ruokaa ja suojaa linnuille eri vuoden vaiheissa. Kosteikon
rakenteessa avoveden osuuden tulee olla 50 % ja kasvillisuuden
osuuden 50 %. Mahdollisimman suuri osa kosteikon vesialueesta olisi
oltava alle 50 senttimetriä syvää.
Kosteikon kasvillisuuden mosaiikkimainen muoto tarjoaa vesilinnuille
suoja- ja ruokapaikkoja. Kosteikon rantojen tulee olla mahdollisimmat
loivat, jatkuen loivana myös vesirajan yläpuolelle. Loivaa rantaa myöten
linnun on helppo nousta ruokailemaan tai lepäämään. Vesilinnut välttävät
yleensä täysin vesikasvillisuuden umpeensulkemia, korkeiden puiden tai
läpitunkemattoman pensaikon ympäröimiä pikkukosteikoita.
Lintujen pesimäpaikkoja voidaan lisätä rakentamalla esim. keinosaaria,
pönttöjä, pesimäalustoja tai pesimäsuojia. Ruokintalautoilla voidaan
houkutella vesilintuja pysyttäytymään seudulla.
Monimuotoinen ja runsas eläinlajisto houkuttelee alueelle myös tiheän
petokannan (supikoira ja minkki). Pienpetoja pidetään haitallisena vesi- ja
kosteikkolintujen pesintämenestykselle. Pienpetopyynti kosteikoilta onkin
tärkeää luonnonhoitoa. Pyynnillä on kuitenkin merkitystä vain, jos
metsästys on riittävän tehokasta, ja jos sillä onnistutaan pienentämään
pienpetokantoja ennen lintujen pesimäkautta.

Kuva 5. Pienpetopyyntiä kosteikolla.
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3.5 Muu harrastus- tai virkistyskäyttö
Kosteikot ovat retkeilyn ja virkistyskäytön kannalta mielenkiintoisia ja
monipuolisia kohteita. Ne ovat lintuharrastajien unelmapaikkoja runsaan
lajiston vuoksi. Monien vesilintulajien lisäksi siellä viihtyvät erilaiset
kahlaajat ja varpuslinnut. Myös haukat saalistavat alueella pienempiä
lintuja. Suuremmista linnuista kosteikolla voi viihtyä kurki, joutsen tai
kumeasti töräyttelevä kaulushaikara.
Maakunnassamme on useita kosteikkoja, joiden reunaan on rakennettu
lintutorneja helpottamaan lintujen tarkkailua. Omaan kosteikkoon tehty
pienikin lintutorni on hyvä paikka seurata lintujen pesintää ja muuta
liikehdintää.
Kalojen elinpaikoiksi uudet padotut kosteikot eivät yleensä sovellu niiden
mataluuden ja vähäisen vesimäärän vuoksi. Matalassa kosteikossa
happitilanne saattaa olla talvella huono ja tällöin kalat kuolevat
hapenpuutteeseen. Poikkeuksen tekevät rakennusvaiheessa kaivetut
laajemmat syvänveden alueet, joissa kalat selviävät kuivempinakin
kesinä.
Kosteikon voi vesilain mukaan rakentaa myös sellaiseen vesiuomaan
(puro), missä on kaloja. Tällöin kalojen kululle on rakennettava oma
kulkureitti ohi padotuksen.

4 MONIVAIKUTTEISEN KOSTEIKON SUUNNITTELU JA RAHOITUSTUET
4.1 Aluksi tarvitaan idea kosteikon perustamisesta
Kun idea kosteikon perustamisesta on syntynyt, selvitetään maastokäynnillä kosteikon käytännön rakentamisen mahdollisuuksia. Mikäli alue
silmämääräisesti vaikuttaa kosteikoksi soveltuvalta, selvitetään naapureiden ja kosteikon vaikutusalueella olevien suhtautuminen asiaan ennen
kuin hanketta viedään eteenpäin.
Jos suhtautuminen on myönteistä, voidaan suunnittelua jatkaa.
Seuraavaksi määritetään esim. 1:20000 maastokartan avulla valumaalueen koko. Valuma-alue rajataan kartalta seuraillen ojien virtaussuuntia
ja maaston pinnanmuotoja (korkeuskäyriä). Koska piirretyn kuvion muoto
on usein epämääräinen, vaatii tarkan pinta-alan mittaaminen esim.
planimetrin tai karttaohjelman käyttöä. Maastossa voi käydä
tarkastamassa epävarmat alueet. Valuma-alueen pinta-ala määrää
kosteikon perustamiseen tarvittavan pinta-alan. Maatalouden eituotannollisten investointien tuessa edellytetään, että kosteikon pinta-ala
on vähintään 0,5 % valuma-alueen pinta-alasta.
Valuma-alueen rajauksen jälkeen määritetään alueen peltoprosentti eli
peltojen osuus suhteessa koko valuma-alueeseen. Ei- tuotannollisten
investointien tuen ehtona on, että perustettavan kosteikon yläpuolisesta
valuma-alueesta tulee vähintään 20 % olla peltoa.
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Jos kosteikolle haetaan investointi- tai erityistukea sopimusalan on oltava
vähintään 0,3 ha, mutta se voi koostua useammasta vähintään 0,05 ha:n
osasta. Mikäli tuleva kosteikko sijaitsee osittain tai kokonaan nykyisin
peltona olevalla maalla, tulee peruslohkojakoa muuttaa, sillä kosteikon
alle jäävä alue ei voi olla enää tilatukiominaisuudeltaan peltoa. Tarvittavat
lohkomuutokset riippuvat aina kohteesta. Tarvittaessa neuvoa saa
maaseutuviranomaiselta.
Jos kosteikon rakentaminen vaikuttaa edelleen mahdolliselta, suunnittelija jatkaa suunnittelua.

4.2 Miksi hankekohtainen suunnitelma tarvitaan?
Kosteikon ideoinnin ja perustamispäätöksen jälkeen on tehtävä tarkempi
hankekohtainen suunnitelma rakentamisesta, sen kustannuksista sekä
ympäristövaikutuksista. Vaikka kosteikon rakentamiseen ei haettaisi
ulkopuolista rahoitusta, on suunnitelma hyvä laatia. Suunnitelman avulla
selvitetään luvantarve ja mahdolliset rajoitukset kosteikon perustamiselle
kunnan ympäristösihteerin kanssa.
Mikäli kohteeseen haetaan julkista rahoitusta, kosteikon hoitoon tai
rakentamiseen, on suunnitelman teossa noudatettava rahoituksen
vaatimuksia.
Haettaessa maatalouden ympäristötuen erityistukea kosteikon hoitoon
riittää hakemuksen liitteeksi suppeampi suunnitelma. Suunnitelma
laaditaan toimistotyönä maastokäynnin jälkeen. Suunnitelmia laativat
mm. salaojateknikot, piiriagrologit ja ympäristösuunnittelijat. Viljelijä voi
myös itse hakuoppaita apuna käyttäen laatia suunnitelman. Suunnitelman
hinta on n. 300 – 400 euroa.
Ei-tuotannollisten investointien tuen hakemuksen liitteeksi on oltava
laajempi ja kattavampi toteutussuunnitelma. Suunnitelman teko edellyttää
maastomittauskalustoa ja ammattitaitoa. Suunnitelmia laativat mm.
maanmittaus- ja salaojateknikot ja yksityiset suunnittelijat. Kosteikkosuunnitelman hinta on n. 2000 - 3000 euroa suunnittelukohteen
laajuudesta riippuen.
Joissakin kunnissa on suunnittelukustannuksiin haettavissa avustusta.
Avustukset ovat kuntakohtaisia maaseudunkehittämisrahoja ja niitä voi
tiedustella kuntien maaseutusihteereiltä.

4.3 Hoitosuunnitelman teko jo aiemmin rakennettuun kosteikkoon
Haettaessa jo perustetun kosteikon hoitoon maatalouden ympäristötuen
erityistukea, on hakemuksen liitteeksi tehtävä hoitosuunnitelma sekä
laskelma (kustannusarvio) vuosittaisista hoitokustannuksista. Laskelma
tehdään 1 hehtaarin alalle ja 1 vuoden ajalle. Pitkävaikutteiset
kustannukset jaetaan sopimuksen pituudella (5 tai 10 v).
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Hoitosuunnitelmasta tulee ilmetä seuraavat asiat:
Yleiskuvaus kohteesta
Suunnitelma-alueen kartta, johon piirretty alue, jota hakemus koskee
Kosteikon rakentamisella saatavat tavoitteet
Kosteikon ympäristövaikutukset luontoon ja maisemaan
Yksilöidyt hoitotoimenpiteet vuosittain
Toteutusaikataulu vuosittain
Kustannusarvio vuosittaisista hoitokustannuksista
Kuluina kustannusarvioon kelpaavat esim.
Hoitosuunnitelman laatimiskulut / jaettuna sopimusvuosien määrällä
Alueen seurantaan ja valvontaan liittyvät kulut
Hoitopäiväkirjan pitoon liittyvät kulut
Sopimusalan vuosittaiset hoitoraivaustyöt
Hoitoniitot vuosittaisen aikataulun mukaan
Mahdolliset ruoppaukset tai lietteen poistokulut
Pato- ja juoksutuslaitteistojen kunnossapitokulut
Pienpetojen pyyntikulut (kohtuullisessa määrin)
Seuraavassa
taulukosta
löytyvät
Maaseutuviraston
asettamat
kustannusten ylärajat vuonna 2009. Näistä voi poiketa ylöspäin
perustelemalla erikseen laskelmassa kustannuksen suuruutta.
Rakenteiden kunnon ja kertyneen lietteen
määrän valvontakustannukset

65
€/ha

Kosteikon ja sitä ympäröivän suoja-alueen
kasvillisuuden niitto
Niitto traktorikäyttöisellä niitto-koneella

42
€/ha

Niittojätteen hyöty

0―40
€/ha

Niittojätteen kuljetus

70
€/ha

Lietteen poisto kosteikosta ja ojien suista
Traktorikaivurin tai kevyen maansiirtokoneen
työveloitus

203
€/ha

Maa-aineksen kuormaus, ajo ja levitys

137
€/ha

Kasvillisuuden poisto kosteikon vesialueelta ja
pohjalta (kerran 10 vuodessa)
Telakaivurin työveloitus

600
€/ha

Kasvuston poiskuljetus

98
€/ha
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Kustannuksina voidaan lisäksi ottaa huomioon sopimusalueelle
istutettujen pensas- tai puuryhmien tai vesikasvien hoitokustannukset.
Tulonmenetys peltoalueella
- A- ja B-tukialueet

122 €/ha

- C-tukialue

107 €/ha

Peltoalueen tulonmenetyksenä voidaan ottaa huomioon myös mahdolliset
tukien menetykset. Tukimenetyksiä aiheutuu jos kosteikko perustetaan
osittain tai kokonaan tukikelpoiselle peltomaalle.
Muita liitteitä ovat esim. vuokrasopimukset kohdealasta ja valokuvat
kohteesta

4.4 Monivaikutteisen kosteikon hoidon tuki (5 tai 10 v) vuonna 2009
Kosteikon hoitoon voi hakea ympäristötuen erityistukea, joka on
maksimissaan 450 € / ha /vuosi. Erityistukea voi hakea ympäristötukijärjestelmään sitoutunut viljelijä tai rekisteröity yhdistys.

Kosteikon hoidon tuen saannille on asetettu seuraavanlaisia
ehtoja:
-

Hakijan (=viljelijä) tulee olla sitoutunut maatalouden
ympäristötukijärjestelmään
Mikäli hakijana on useita viljelijöitä, heidän tulee tehdä
keskinäinen sopimus hoidon kustannuksista ja vastuusta
Erityistukisopimusalaa (peltoa tai muuta maata) on oltava
vähintään 0,30 ha
Kosteikon pinta-alan on oltava vähintään 0,5 % valumaalueesta
Valuma-alueen pinta-alasta on vähintään 20 % oltava
peltoa
Hakemukseen liitettävä hoitosuunnitelma ja laskelma
vuosittaisista kustannuksista

Uusia hakemuksia voi jättää paikalliseen TE - keskukseen huhtikuun
loppuun mennessä. Sopimuskausi alkaa hakuvuonna 1. päivä lokakuuta.
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4.5 Kosteikkosuunnitelma uuteen perustettavaan kosteikkoon
Hyvä kosteikkosuunnitelma sisältää kaikki rakentamisessa tarvittavat
tiedot. Ei-tuotannollisten investointien tuen hakuehdoissa kerrotaan
tarkasti tukihaussa pakolliset suunnitelmatiedot.
Monivaikutteisen kosteikon perustamiseen myönnettävän ei-tuotannollisten investointien tuen edellytyksenä on hakemukseen liitettävä
asianmukainen suunnitelma, johon tulee sisältyä:
-

hankkeen yleiskuvaus ja tavoitteet sekä yksilöity toteutustapa ja
aika
hankkeen toteuttajatahot, toteutus ja rahoitusvastuut ja mahdolliset
sopimusjärjestelyt
kustannusarvio kustannuserittelyineen ja rahoitussuunnitelma
sijaintikartta ja suunnitelma-alueen kartta
selvitys peltojen osuudesta yläpuolisesta valuma-alueesta ja
kosteikon pinta-alan suhteesta valuma-alueen pinta-alaan
selvitys kosteikon vaikutusalueesta, esim. minne asti patoamisen
aiheuttama veden nousu vaikuttaa
selvitys kosteikon perustamistoimenpiteistä, vesien johtamisesta ja
patoamisesta sekä kosteikon mitoituksesta
selvitys kosteikkoalueen penkereistä, syvänteistä, niemekkeistä,
saarekkeista ja kasvillisuus vyöhykkeistä
yleispiirteinen selvitys kosteikon perustamisen jälkeisistä
hoitotoimenpiteistä
selvitys hankkeen vaikutuksista kosteikkoalueen ulkopuolella
viljeltävien peltojen kuivatustilanteeseen tai muuhun maankäyttöön
selvitys kosteikkoalueen omistussuhteista
hankkeen
toteuttamista
varten
mahdollisesti
vaadittavat
viranomaisluvat

Mikäli kosteikko aiheuttaa vaikutuksia muun maanomistajan alueella,
tulee toteuttamiseen saada muiden maanomistajien suostumus.
Kosteikon perustaminen tai ennallistaminen ei saa haitata lähialueen
peltojen kuivatusta tai aiheuttaa muutakaan haittaa lähialueelle.

4.6 Monivaikutteisen kosteikon investointituki vuonna 2009
Monivaikutteinen kosteikko voi saada ei-tuotannollista investointitukea
(max. 4000 €/ha). Kosteikon investointituen myöntää hakemuksesta
paikallinen TE-keskus. Hakemus vaatii liitteeksi rakentamissuunnitelman
ja kustannusarvion kohteen toteutuksesta.
-

Kosteikon pinta-ala oltava vähintään 0,5 % valumaalueesta
Valuma-alueen pinta-alasta on vähintään 20 % oltava peltoa
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5 TARVITTAVAT LUVAT
5.1 Vesilaki ohjaa vesistörakentamista
Kosteikon perustamisen luvanvaraisuus riippuu siitä, mihin se tehdään ja
miten se vaikuttaa ympäristöön ja vesistöön ja sen käyttöön.
Maanomistaja voi omalle maalleen tehdä kosteikon ilman vesilain
mukaista lupaa, mikäli vaikutukset rajoittuvat vain hänen alueelleen.
Kosteikko ja siihen liittyvä pato voivat olla myös yhteisiä naapurin kanssa.
Mikäli kosteikon perustaminen vaikuttaa naapureiden alueella, tarvitaan
myös heidän suostumuksensa.
Jos kyseessä on suurempi vesistö, luonnontilainen uoma tai asia on
muutoin epäselvä, luvantarve kannattaa selvittää paikalliselta
ympäristöviranomaiselta.

5.2 Maisematyölupa
Jos kosteikko perustetaan asemakaava-, yleiskaava- tai rakennuskieltoalueella, tarvitaan maisematyölupa. Kaivumaiden läjittäminen, vaikka se
tehdään omalle maalle, saattaa tarvita luvan. Lupatarpeen arvioi kunnan
ympäristöviranomainen.

5.3 Patoturvallisuus huomioitava
Patoturvallisuus on aina huomioitava rakennusvaiheessa. Suuret
vesimassat voivat aiheuttaa hallitsemattomasti purkautuessaan suurta
vahinkoa. Padon rakenteen on oltava luja ja vedenpitävä. Pienikin vuoto
voi pitkän ajan myötä syövyttää isomman onkalon ja patorakenne
virtauksen lisääntyessä pettää kohtalokkain seurauksin. Padon
keskiosaan rakennetaan tiiviistä maa-aineksista vettä läpäisemätön ydin.
Erilaiset suodatinkankaat eivät sinällään pidä vettä, mutta varsinkin
luiskissa ovat tehokkaita sitomaan maakerroksia. Padon pintakerrokset
tiivistetään kaivurilla painelemalla eroosion ja syöpymisen estämiseksi.

Kuva 6. Vesi voi syövyttää patoon onkaloita varsinkin heti
rakentamisen jälkeen
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6 KOSTEIKON KÄYTÄNNÖN RAKENTAMISTYÖ
Suunnitelman valmistuttua alkaa varsinainen toteutusvaihe. Mikäli
hankkeeseen on haettu ulkopuolista rahoitusta, on odotettava
rahoituspäätös ennen rakentamisen aloittamista.

6.1 Valmistele työ hyvin ennen rakentamista
-

Tarvittavat suunnitelmat laaditaan ja luvan tarve
selvitetään
Urakoiden mahdollinen tarjouskilpailu ja sopimusten
laadinta
Rakennustarvikkeiden hankinta
Toteutuksen merkintä maastoon eli ns. ”paalutus”
Tiedotus ympäristössä asuville sekä maanomistajille
toteutuksesta

Tuleva kosteikkoalue on raivattava suunnitelman mukaisesti ennen kuin
sen annetaan täyttyä vedellä. Sen jälkeen raivaustyö ei enää onnistu.
Raivauksessa on syytä poistaa raivausjäte alueelta.

6.2 Patorakenteet
Patorakennelma pitää veden kosteikossa halutulla tasolla. Patorakennelmat jaetaan pohjapatoihin eli ylisyöksypatoihin ja pintapatoihin.
Pohjapato eli ylisyöksypato tehdään kasaamalla erikokoisia kiviä ja
kiviaineksia estämään veden virtausta. Isommat kivet estävät pienempien
kivien liikkumista ja pato pysyy siten riittävän tiiviinä. Varsinaista
juoksutuslaitteistoa ei tarvitse asentaa. Patorakenteissa voi tarvittaessa
käyttää vahvikkeena lankku- tai betoniseinämiä. Tällaisella padolla
perustettua kosteikkoa ei saa tyhjäksi kuin erillisen padon alaosaan tai
sivuun tehdyn tyhjennysputken avulla.
Munkkipadon tai säätökaivon avulla hallitaan veden pudottaminen
alaspäin yhdessä pisteessä. Rakenteeseen kuuluu betoninen tai
muovinen
kaivo, jonka alaosaan vesi johdetaan. Halutun
pinnankorkeuden täytyttyä ylimääräinen vesi putoaa keskiseinämän yli
purkuputkeen. Veden korkeutta on helppo ja nopea säätää poistamalla tai
lisäämällä seinämän lankkuja. Lankkuseinämän on oltava riittävän tiivis.
Lankkuseinämä on syytä rakentaa siten, että se on helposti purettavissa
mahdollisen
tyhjennyksen
vuoksi.
Kaivossa
voi
olla
myös
pystysuunnassa säädettävä putki.
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Kuva 7. Munkkipato
Juoksutuslaitteena helpoin on rakentaa maapadon läpikulkeva
maaviemäriputki. Sopivaan kohtaan penkereeseen asennetulla
säätökaivon laitteistolla säädetään veden pintaa. Pienillä vesimäärillä
säätökaivoa ei välttämättä tarvita. Putken altaan puoleiseen päähän
asennetulla kulmakappaleella ja siihen laitetulla halutun mittaisella
pystyputkella pystytään säätämään pinnankorkeutta. Ylimääräinen vesi
poistuu juoksutusputkesta pois. Putkiston kokoluokka on mitoitettava
riittävän isoksi valuma-alueelta tulevan vesimäärän mukaan. Liian pieni
putki aiheuttaa tulva-aikaan padon ylitse vuodon ja seurauksena on
padon syöpyminen. Putken voi asentaa myös vinoputkeksi Tällöin
purkupään korkeutta säätämällä saadaan haluttu vedenkorkeus
altaaseen. Haittana on se, että vinoputkesta purkautuessaan vesi lorisee
äänekkäästi.

Kuva 8. Juoksutuslaitteistona maaviemäriputki ja säätökaivo

6.3 Kosteikon rakentamisessa huomioitavaa
Kosteikon rakentajaksi valittavalla kaivinkoneurakoitsijalla on hyvä olla
kokemusta vesistökunnostustöistä. Kosteikon rakentamisessa on omat
niksinsä, mutta hyvä suunnitelma auttaa toteutuksessa. Hyvä kosteikko
on rakenteeltaan mosaiikkimainen, jossa kasvillisuus ja avovesi
vuorottelevat. Rannat kosteikoissa ovat yleensä matalia ja luiskamaisia.
Suoria kaivulinjoja on syytä välttää, koska ne ovat keinotekoisen näköisiä.
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Toteutuksessa on vältettävä yksitoikkoisen vesimaiseman syntymistä.
Rakentamisessa kannattaa hyödyntää kaikenlaisia vesirakentamisen
elementtejä. Isommat kivet, rantapenkat tai vaikkapa pienet
maasaarekkeet ja kallion pintakohdat elävöittävät kosteikkoa
maisemallisesti. Ne myös tarjoavat eläimille lepo- tai suojapaikkoja.
Kaikkea puustoa ei raivausvaiheessa kannata poistaa. Erikoisemman
muotoiset yksittäiset puut tai pensasryhmät antavat alueelle ilmettä.
Mikäli alueella metsästetään, ovat pienet suojapaikat myös tarpeen
metsästäjälle ja noutavalle koiralle.

Kuva 9. Patoamalla tehty lintukosteikko

7 KOSTEIKON HOITO

VUOSITTAIN

Kosteikot vaativat säännöllistä hoitoa ja kunnossapitoa. Hoidon
tarkoituksena on taata kosteikon toimivuus ja alueen siisteys. Suuri osa
kosteikkoalueen hoidosta liittyy sen toimivuuden tarkkailuun. Tarkkailun
kohteena ovat muun muassa kosteikkoon liittyvät patorakenteet,
vesitilanne, lietteen määrä sekä alueen siisteys.

7.1 Rakennelmien hoito
Rakentamisen jälkeen kosteikon patorakenteiden kuntoa on tarkkailtava
vuosittain ja mahdolliset sortumat tulee korjata. Ensimmäisinä vuosina
maamassat asettuvat ja tiivistyvät paikoilleen. Jo rakennusvaiheessa on
tasoitettujen kaivumaiden pintaan suositeltavaa kylvää heinäkasvien
siemeniä sitomaan maa-ainesta eroosiolta. Muutaman vuoden jälkeen
rakenteiden seurantaa voi vähentää.
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Kosteikon pohjalle kertynyt liete on poistettava, jottei se lähde tulvaaikana liikkeelle tai muutoin haittaa kosteikon ravinteiden pidätyskykyä.
Liete voidaan poistaa joko kaivinkoneella tai lietepumpulla. Ylös kaivettu
liete voidaan levittää pellolle.

7.2 Kosteikon kasvillisuuden hoito
Kosteikon kasvillisuus pidetään hoitotoimenpiteillä monipuolisena niin,
että alueella on sekä avovesialueita että eläimille tarpeellisia
suojapaikkoja.
Kosteikon ja sitä ympäröivän viljelemättömän hoitoalueen kasvillisuutta
niitetään tarpeen mukaan, jotta kosteikko ei kasva kokonaan umpeen.
Niitto- ja raivausjäte kerätään alueelta aina pois. Syntynyt niittojäte
voidaan hyödyntää rehuna tai esimerkiksi riistan ruokinnassa.
Raivausjätteen poltto kosteikkoalueella on kielletty.
Kosteikon ympäristössä olevaa puustoa ja pensaita harvennetaan
tarvittaessa umpeenkasvun ehkäisemiseksi.

8 KOSTEIKKOASIANTUNTIJOIDEN YHTEYSTIETOJA POHJOIS-SAVOSSA
8.1 Rahoitus, asiantuntijalausunnot, patoturvallisuus
Rahoitus: Pohjois-Savon TE – keskus
Irja Lehtonen, ylitarkastaja
Käsityökatu 41
PL 2000
70101 KUOPIO
puh. 010 60 26711
Patoturvallisuus: Pohjois-Savon ympäristökeskus
Ilkka Maksimainen, suunnitteluinsinööri
Sepänkatu 2 B
PL 1049
70101 KUOPIO
puh. 0400 131 343
Asiantuntijalausunnot: Pohjois-Savon ympäristökeskus
Vuokko Mähönen, suunnittelija
PL 1049
70101 KUOPIO
puh. 0400 903 354
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8.2 Neuvontaa ja mallikosteikkoja Pohjois-Savossa
Ylä-Savon vesistöt kuntoon – hanke
Tiina Haatainen, projektipäällikkö
Asematie 4
73100 LAPINLAHTI
www.lapinlahti.fi/vesistotkuntoon
puh.040 500 8731
Pohjois-Savon riistanhoitopiiri
Ville Hokkanen, riistanhoidonneuvoja
Kiekkotie 4
70200 KUOPIO
www.riista.fi/pohjois-savo
puh. 050 431 1276
ProAgria, Pohjois–Savo
Sinikka Jokela, maisemasuunnittelija
Puijonkatu 14
PL 1096
70111 KUOPIO
puh. 0400 571 643
www.proagria.fi/ps
Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys
Jukka Koski-Vähälä, toiminnanjohtaja
Yrittäjätie 24
70150 KUOPIO
www.skvsy.fi
puh. 0500 848 171
Mallikosteikkoja
Tuusniemellä (metsämaalla)
Antti Happonen
puh. 040 723 1227
antti@happonen.fi
Iisalmessa
Luonto-Savon kosteikko (peltoalueella)
Jouko Pulkka
puh. 0500 175 150
jouko.pulkka@luontosavo.com
Vehmersalmella
Hyvärisen kosteikko (peltoalueella)
Rautalammilla
Rastunsuo , Vapo (turvetuotantoaluella)
Junnon kosteikko (peltoalueella)
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Maaningalla
Patalahden kosteikko (vanha järvenpohja-alue)

8.3 Kosteikkosuunnittelu, työn valvonta
Suomen salaojakeskus
Veikko Hallikainen, puh. 0400 379 290
Kaarlo Korsulainen, puh. 0400 379 296 (Iisalmi)
Risto Räsänen, puh. 0400 379 291
Minna Canthinkatu 25
PL 1096
70111 KUOPIO
puh. 017 2888130
www.suomensalaojakeskus.fi
Maplan Maastomittaus Ky
Väinö Lukkarinen
Kiuruvedentie 1373 A
72710 VAARASLAHTI
puh. 0400 277 342
www.maplan.fi
Metsäkeskus Pohjois-Savo
Pekka Eronen, puh. 0500 378 999
Jouko Hämäläinen, puh. 0500 275 888
Heikki Leinonen, puh. 0500 172 966
Antti Happonen, puh. 0400 379 003
PL 1019
70101 KUOPIO
www.metsakeskus.fi
Suunnittelupalvelu Jokinen E /
Esko Jokinen
Kellolahdentie 327
73500 JUANKOSKI
puh. 0400 188 355
www.spejokinen.fi
Ympäristöpalvelu S. Kauhanen
puh. 040 568 5435
Orkomäentie 161
79100 LEPPÄVIRTA
seppo.kauhanen@pp.inet.fi
Heini Niskanen
Ympäristösuunnittelija AMK
Ameriikantie 875
74200 VIEREMÄ
puh. 050 550 2306
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Kaija Juutinen
Taipaleentie 13
74300 SONKAJÄRVI
Ympäristösuunnittelija AMK
puh. 0400 946 380
Ilkka Kinnunen
Yläpaikantie 35
76100 PIEKSÄMÄKI
puh. 0400 152112

8.4 Urakointi, rakentaminen
Urakoitsijoiden yhteystietoja:
Pohjois-Savon koneyrittäjät ry.
Matti Hartikainen, puheenjohtaja
Parkkilantie 297
71890 HAMULA
puh. 0440 764 851
www.koneyrittajat.fi
Pohjois-Savon puhelinluettelo – Hae Keltaisten sivujen osastoilta
-

Kaivinkoneita
Maansiirtotöitä, maarakennusliikkeitä, maarakennustöitä
www.keltaisetsivut.fi
Pohjois-Savossa on edellisten lisäksi yksityisiä koneurakoitsijoita, joilla on
riittävä ammattitaitoa ja kalustoa toteuttamaan kosteikon rakennustöitä.
Omalla kylälläkin saattaa olla sopiva kaivonkoneurakoitsija, joka voi
toteuttaa kosteikkohankkeen maansiirtotyöt.
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9 KERTAUS ELI KOSTEIKON PERUSTAJAN 10 TÄRKEÄÄ OHJETTA
1. Oivalla oma kosteikkopaikkasi ja arvioi sen
toteutusmahdollisuuksia
2. Ota yhteyttä paikalliseen kosteikkoasiantuntijaan tai suunnittelijaan
3. Asiantuntijan kanssa määritä tuleva veden pinnan korkeus ja arvioi
valuma-alueen koko.
4. Kysele muiden lähialueen maanomistajien suhtautumisesta
hankkeeseen
5. Tiedustele julkisen rahoituksen saantimahdollisuuksia
6. Hanki kosteikkosuunnitelma ja hae mahdollisia julkisia tukia
7. Rahoituksen varmistuttua, tee esivalmistelut. Varaa urakoitsija ja
tarvikkeet ja paaluta toteutus maastoon.
8. Aloita kosteikon rakentaminen. Järjestä vaikkapa työnäytös.
Asiasta kiinnostuneita ilmaantuu paikalle ja
yhteistyökumppaneitakin löytyy helposti.
9. Toteuta työ loppuun ja hoida kosteikkoasi jatkossa hyvin.
10. Kerro muille kosteikoista kiinnostuneille omia kokemuksiasi. Vie

ystäviäsi vaikkapa linturetkelle kosteikkoosi…
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11 LOPPUKIRJOITUS
Onko kosteikoilla vesiensuojelullista merkitystä ? Edistävätkö kosteikot
luonnonmonimuotoisuutta ja maiseman paranemista ?
Oikein mitoitetuilla ja toteutetuilla kosteikoilla voidaan parhaimmillaan
pidättää tehokkaasti valuma-alueelta vesistöön tulevia ravinteita ja
kiintoainesta. Vesiensuojelun kannalta olisi tehokkaampaa, jos
kuormitusta vähennettäisiin jo pellolla esim. tarkentamalla lannoitusta tai
käyttämällä suorakylvöä sille sopivilla peltolohkoilla.
Kosteikkojen toteutuksessa tärkeää on kustannustehokkaiden ratkaisujen
löytäminen. Kosteikkojen edullisin perustamistapa on veden patoaminen
esim. pohjapadolla. Kaivamalla tehtynä toteutus maksaa moninkertaisesti.
Kosteikkojen ennallistaminen tai rakentaminen elävöittää maisemaa
runsaine eläin- ja kasvilajistoineen. Kosteikkojen perustamisen merkittävä
maisemallinen hyöty on uusien vesiaiheiden aikaansaaminen muutoin
yksipuoliseen peltomaisemaan.
Kosteikot tarjoavat ympäristön monenlaiselle virkistyskäytölle, kuten
lintuharrastukselle, kalastukselle, ravustukselle, metsästykselle ja
muutoinkin vain luonnossa liikkumiselle.
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