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Kosteikolla tarkoitetaan pysyvästi veden osittain peittämää 

aluetta, joka toimii kiintoaineksen ja ravinteiden pidättäjänä, 

eliöstön elinympäristönä tai viljelymaiseman monipuolistajana. 

Investoinnilla on oltava edellytykset edistää maatalouden 

vesistö-kuormituksen vähentämistä ja/tai lisätä luonnoltaan 

yksipuolisen maatalousalueen elinympäristöjen 

monimuotoisuutta. 
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Tukea voi hakea

- Aktiiviviljelijä (suorien tukien mukainen merkitys)

- Rekisteröity yhdistys

- Vesioikeudellinen yhteisö (Vesilain 587/2011 luku 12)

Toimenpide toteutetaan perustamalla 

- hoidettavia kosteikkoja

- pienten kosteikkojen ketjuja 

- kosteikkomaisia tulva-alueita ja tasanteita niiden               

luontaisille paikoille, herkästi  tulviville pelloille ja pengerretyille 

kuivatusalueille sekä kunnostamalla uomia luonnonmukaisen 

vesirakentamisen periaatteiden mukaisesti.
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- Kosteikon tai tulva-alueen yläpuolisella valuma-alueella on 

oltava peltoa yli 10 prosenttia. 

- Kosteikon pinta-alan, tulva-alueet mukaan lukien, on oltava 

vähintään 0,5 % yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta.

- Yläpuoliselle valuma-alueelle samaan aikaan perustettavat, 

aiemmin perustetut tai siellä jo olevat luontaiset kosteikot voi-

daan laskea mukaan edellä mainittuun 0,5 prosentin vähim-

mäisalaan. 

- Koko hankkeen alan on oltava vähintään 0,30 ha.
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- Investointi tulee toteuttaa kahden vuoden kuluessa siitä, kun 

päätös tuen myöntämisestä on tehty. 

- Investoinnin valmistuttua tulee hoidosta tehdä viisivuotinen 

ympäristösopimus ELY –keskuksen kanssa.

- Tuenhakijan pitää hallita aluetta omistamalla tai 

vuokrasopimuksen perusteella: kosteikon rakentamisajan 

sekä investointia seuraavan 5 vuotisen hoitosopimuksen 

ajan. Eli käytännössä yhteensä vähintään 7 vuotta.

Toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kuin ELY –keskus on 

antanut asiasta tukipäätöksen! Ainoastaan 

suunnittelukustannuksia saa syntyä.
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- enintään 11 669 €/ha 

- jos kohde on kooltaan 0,3―0,5 hehtaaria, enintään 3225 

euroa kohteelta

Korvausta kosteikon perustamisesta voidaan myöntää 

kohtuullisista kustannuksista:

1) Kosteikon suunnittelu (edellyttää hyvää suunnittelua)

2)  Pintamaan ja kasvillisuuden poistosta kosteikkoalueella;

3)  Poistetun maa-aineksen loppusijoittamisesta;

4) Patojen, pohjakynnysten, penkereiden ja muiden välttämät-

tömien rakenteiden rakentamisesta;

5) Kosteikon pohjan, luiskien ja reuna-alueiden muotoilusta;

6) Kosteikon reuna-alueiden ja tulvatasanteiden kylvämisestä 

sekä kasvillisuuden istuttamisesta.

Toimenpiteistä on pidettävä hoitopäiväkirjaa tai tehtävä 

vastaavat merkinnät lohkomuistiinpanoihin, joihin merkitään 

myös työtunnit. 
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Hakemus toimitetaan liitteineen ELY-keskukseen viimeistään 

15.6.2017.

Hakemuksen (lomake nro 195) liitteet:

- Suunnitelmaselostus 

- Kustannuslaskelma

- Hankkeen suunnitelma- sekä sijaintikartta

- Kirjallinen vuokrasopimus. Alueen on oltava hallinnassa 

investoinnin toteutuksen sekä investointia seuraavan 

hoitosopimuksen ajan ( käytännössä vähintään 7v).

-Yhdistyksiltä ja vesioikeudellisiltä yhteisöiltä jäljennös  

kokouspöytäkirjasta, jossa sopimuksen hakemisesta on

päätetty.
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Lisätietoja:

www.mavi.fi

Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisia 

investointeja koskevasta korvauksesta 238/2015 

(tähän kannattaa tutustua, liitteessä hyväksyttävät 

kustannukset) 
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