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Kosteikko nappaa
ravinteet talteen
Kosteikot vähentävät maatalouden vesistökuormitusta ja
täydentävät pelloilla tehtäviä vesiensuojelutoimenpiteitä.
Paikallisesti kosteikko voi parantaa vesien tilaa merkittävästikin,
sillä se estää ravinteiden ja kiintoaineksen kulkeutumista
vesistöihin. Linnut, riistaeläimet, kalat, ravut ja monet muut
eläimet viihtyvät kosteikossa. Kosteikko tuo myös silmäniloa ja
monipuolistaa maisemaa.

Voit saada kosteikon hoidosta korvausta, kun
sitoudut viisivuotiseen ympäristösopimukseen.

Sopimukseen
hyväksyttävät kohteet
Voit hakea kosteikon hoitosopimusta
• kosteikon, tulva-alueen tai luonnonmukaistetun
uoman alle jääneestä ja hoitotoimien kohteena olevasta maa-alasta sekä hoidon kannalta
riittävistä reuna-alueista. Voit ilmoittaa ja hoitaa
reuna-alueet niiden leveyden perusteella joko
ympäristösitoumukseen kuuluvina suojakaistoina tai suojavyöhykkeinä tai sopimusalueeseen
sisältyvänä alana. Yhdellä hakemuksella voi olla
monenlaisia kosteikkotyyppejä tai kosteikkoja.

• kohteesta, joka on perustettu ei-tuotannollisten
investointien tuella/korvauksella.

• kohteesta, jota on koskenut edellisien ohjel•
•

makausien mukainen sopimus kosteikosta tai
laskeutusaltaasta tai erityistukisopimus monivaikutteisen kosteikon hoidosta
pienestä kosteikosta tai tulvapellosta, jonka osalta on ollut voimassa edellisien ohjelmakausien
mukainen erityistukisopimus luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisestä
kohteesta, joka on perustettu muulla rahoituksella ja joka täyttää ei-tuotannollisten investointien
korvauksen mukaisen korvauskelpoisen kosteikkokohteen ehdot.

Kosteikon hoitosopimusta et voi hakea:
• vesiensuojelu- tai monimuotoisuusarvoja vailla
olevien kastelualtaiden hoidosta
• alueen sellaisesta hoidosta, jossa tavoitteenasi on
alueen muuttaminen järveksi tai lammeksi
• kohteista, joissa valumavesien aiheuttaman
kuormituksen voidaan katsoa olevan peräisin
pääasiassa muualta kuin maataloudesta.

Kosteikon hoito

Hae sopimusta

Laadi kosteikon hoidosta hoitosuunnitelma, jonka
toimitat hakemuksen liitteenä. Kirjaa kaikkien
toimenpiteiden hoitotoimet hoitopäiväkirjaan tai
lohkokirjanpitoon vuosittain.
Sopimusaluetta saa laiduntaa, jos se ei haittaa
luonnon monimuotoisuutta tai vesiensuojelua eikä
aiheuta eroosiota.

Hae hoitosopimusta palauttamalla lomake
262 ja tarvittavat liitteet ELY-keskukseen
päätukihaun yhteydessä. Lomakkeen saat
osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.
Voit hakea kosteikon perustamiseen
ei-tuotannollisten investointien korvausta.
Sitä haetaan vuosittain 15.6. mennessä
ELY-keskuksesta.
Kosteikon hoitosopimusta ja ei-tuotannollisten investointien korvausta voivat
hakea aktiiviviljelijät, rekisteröidyt yhdistykset ja vesioikeudelliset yhteisöt.

Voit hoitaa kosteikkoa esimerkiksi näin:
• poista liete tarvittaessa
• poista tai lisää mahdollisia kemiallisia saostusaineita
• hoida patoja ja uomia (tarkasta padot ja pengerrakenteet ja pidä ne kunnossa)
• niitä kasvillisuus kosteikon tai uoman reuna-
alueilta ja kerää kasvijäte pois
• seuraa veden pinnan korkeutta.
Voit hoitaa luonnonmukaistettuja uomia
esimerkiksi näin:
• huolehdi veden virtaamaa hidastavista rakenteista,
kuten pohjapadoista ja eroosiosuojauksista
• säilytä uoman reuna-alueiden kasvillisuus
• pidä tulvatasanteet avoimina.
Tulva-alueilta voit tarvittaessa poistaa kasvillisuutta
tai sille laskeutunutta maa-ainesta.

Ota yhteyttä
ELY-keskukset neuvovat ympäristösopimuksien hakemisessa.
www.ely-keskus.fi
Neuvojilta saat apua omalle tilallesi sopivien ympäristökorvauksen toimenpiteiden
valitsemisessa.
www.mavi.fi/neuvojarekisteri

Lisätietoa verkossa
www.mavi.fi/ymparisto
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