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Ei-tuotannolliset investoinnit

• Voidaan myöntää:
• viljelijälle

• kasvien kasvattaminen pelto- tai 
puutarhaviljelyn menetelmin 
sekä tuotantoeläinten pito.

• rekisteröidylle yhdistykselle 
• vesilain 12 luvussa 

tarkoitetulle 
vesioikeudelliselle yhteisölle 

• ojitusyhtiö. 



Tuettavat kohteet

• investointikorvausta voidaan myöntää 
• Kosteikot

• kosteikko, pysyvästi veden osittain peittämää aluetta, joka toimii kiintoaineksen ja ravinteiden pidättäjänä, 
eliöstön elinympäristönä tai viljelymaiseman monipuolistajana

• pienten kosteikkojen ketjut 
• Kaksitasouomat

• ojaa tai virtavesistöä, jossa alivesiuomaa reunustaa toiselle tai molemmille puolille perustettu tulvatasanne

• kosteikkomaiset tulva-alueet
• tulvatasanteiden luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteiden 

mukaiseen perustamiseen ja
• uoman luonnontilan parantamiseen
• turvepeltojen muuttamiseen kosteikoksi tai suon kaltaiseksi alueeksi. 

• muokkauskerroksen orgaanisen aineksen pitoisuus on vähintään 40 prosenttia



Kaksitasouoma/Tulvatasanne



Investointikorvausta ei voida myöntää

• Investointikorvausta ei myönnetä hankkeisiin, joissa käsitellään 
muualta kuin peltoalueelta tulevaa vesistökuormitusta

• Tai tarkoituksena on rakentaa kasteluallas tai muodostaa järvi tai 
lampi

• Toteuttaa peruskuivatushanke, jossa ei ole luonnonmukaistettua 
uomaa



Pinta-ala vaatimuksia

• Kosteikon tai tulva alueen yläpuolisella valuma-alueella on oltava peltoa yli 
kymmenen prosenttia.

• Kosteikon pinta-ala, tulva-alueet mukaan lukien, on oltava vähintään yksi 
prosentti yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta. 

• pinta-alan olisi oltava vähintään 0,3 hehtaaria ja korvauksen kohteen on 
oltava hakijan hallinnassa ( väh. 7 vuoden vuokrasopimus) 

• Yläpuoliselle valuma-alueelle samaan aikaan perustettavat tai siellä jo 
olevat kosteikot saadaan laskea mukaan edellä mainittuun vähimmäisalaan 
(1%). 

• Kosteikkohankkeen kokonaisalaan lasketaan vesi- ja tulva-alueiden lisäksi 
penkereet ja kosteikon hoidon kannalta tarpeelliset reuna-alueet.



Poikkeukset pinta-alavaatimuksesta
• kosteikon pinta-ala (1%)  ja peltojen pinta-ala osuus (10%) voi olla 

pienempi, jos:
• kohteessa on paikallinen voimakas maatalouden kuormitus;
• kohde sisältyy suojavyöhykettä, luonnon monimuotoisuutta tai kosteikkoa koskevaan 

yleissuunnitelmaan
• kohde elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen arvion mukaan, edistää 

tehokkaasti maatalouden vesiensuojelua, ilmastonmuutoksen torjuntaa tai luonnon 
monimuotoisuutta.

• Peltojen pinta-ala osuus (10%) saa olla pienempi, jos:
• maatalousluonnon monimuotoisuutta edistävän kosteikon, kaksitasouoman, 

tulvatasanteen, turvepellolle ilmastonmuutoksen torjumiseksi perustettavan 
kosteikon ja uoman, jonka luonnontilaa parannetaan.



Perustaminen 1
• Kosteikko ja tulva-alue on perustettava luontaisesti sopiviin paikkoihin 

• pellolle 
• pellon reuna-alueelle
• metsä- tai joutomaalle 

• kosteikko on perustettava patoamalla, jos se on mahdollista. 
• Siitä ei saa aiheutua olennaista haittaa kosteikkoalueen ulkopuolella 

viljeltävien peltojen kuivatukselle
• alapuolisen alueen veden riittävyydelle 
• muulle maankäytölle. 

• Kosteikko ja tulva-alue on perustettava niin, että ne pidättävät 
mahdollisimman tehokkaasti valuma-alueelta tulevaa kiintoaine- ja 
ravinnekuormitusta sekä luovat monipuolisia elinympäristöjä.



Perustaminen 2

• kiintoainesta laskeuttava vesialue on voitava tyhjentää sinne kertyneestä 
lietteestä. 

• Kosteikkohankkeeseen voidaan yhdistää myös fosforin saostus erilaisilla 
kemiallisilla aineilla.

• Turvepeltoa koskevassa kosteikkohankkeessa kohteen vesitaloutta on 
muutettava siten, että pohjaveden pinta nousee pysyvästi tasolle, joka 
tehokkaasti ehkäisee turpeen hajoamista.

• hoidon kannalta tarpeelliset alueet. Kosteikon rannat ja uoma saadaan 
suojata eroosiolta ja sortumilta nurmettamalla, kiveämällä tai istutuksin.

• Kosteikkohankkeen aikana tehdyistä toimenpiteistä on pidettävä kirjaa.



Kosteikko pellolla

• Kosteikkohankkeen valmistuttua 
investointikorvauksen kohteena 
oleva ala ei ole enää maatalous-
maata.



Investointihanketta koskeva suunnitelma

• Investointikorvauksen kohteena olevasta investointihankkeesta on 
laadittava asianmukainen suunnitelma, joka tukee hankkeen 
päätavoitteena olevaa :

• vesiensuojelua 
• luonnon monimuotoisuuden edistämistä 
• ilmastonmuutoksen hillintää. 



Korvattavat kustannukset tarpeellisista 
kohtuullisista kustannuksista; 
• pintamaan ja kasvillisuuden poistamisesta kosteikkoalueella;
• poistetun maa-aineksen loppusijoittamisesta;
• patojen, pohjakynnysten, penkereiden ja muiden välttämättömien 

rakenteiden rakentamisesta;
• kosteikon pohjan, luiskien ja reuna-alueiden muotoilusta;
• kosteikon reuna-alueiden ja tulvatasanteiden kylvämisestä sekä 

kasvillisuuden istuttamisesta.



Hyväksyttävät investointikorvauksen 
enimmäiskustannukset
• Traktorityö kuljettajineen 60 €/h
• Ihmistyö tuntipalkka ilman sivukuluja, suorittava työ 17 €/h ja työn johto

25 €/h
• Traktorikaivurin tai kevyen maansiirtokoneen työveloitus 58 €/h
• Maa-aineksen kuormaus, ajo ja levitys 60 €/h
• Telakaivurin työveloitus 71 €/h
• Kaivuu ja maansiirto voidaan vaihtoehtoisesti arvioida massojen määrän 

perusteella käyttäen kustannuksena 1–4 €/m3



Hyväksyttävät investointikorvauksen 
enimmäiskustannukset
• Kustannuksina voidaan lisäksi ottaa huomioon sopimusalueelle istutettujen 

pensas- ja puuryhmien tai monivuotisen vesikasvillisuuden 
istutuskustannukset.

• Suunnitelman laatiminen
• enintään 1 ha:n suuruiset alueet 900 €/suunnitelma
• enintään 2 ha:n suuruiset hankkeet 10  % investointikorvauksen 

suuruudesta 
• yli 2 ha:n suuruiset hankkeet 8  % investointikorvauksen 

suuruudesta



Luontoissuoritusten korvaaminen (talkootyö)
• vastikkeetta investointihankkeen 

hyväksi tehtävä työ voidaan 
hyväksyä korvattavaksi 
kustannukseksi.



Korvauksen ulkopuolelle jäävät kustannukset
• investointihankkeen kohteena olevan alueen vuokraamisesta aiheutuvista 

kustannuksista;
• arvonlisäverosta, joka ei jää hakijan lopulliseksi menoksi;
• kustannuksista, jotka ovat syntyneet ennen investointihankkeen aloittamista, 

lukuun ottamatta hankkeeseen liittyviä suunnittelukustannuksia;
• koneiden tai laitteiden hankinnasta;
• hakijan suorittaman kuljetuksen kustannuksista;
• investointihankkeen toteuttamiseen vaadittavan viranomaisen luvan hakemisesta 

aiheutuvista kustannuksista;
• investointihankkeen suunnitelmasta, joka on laadittu eräistä maaseudun 

kehittämisen korvauksista annetun lain 10 §:ssä tarkoitetun neuvonnan 
perusteella.



Korvauksen enimmäismäärä

• kosteikon perustaminen
• yli 0,5 hehtaarin kohteet 12 000€/ha
• 0,3–0,5 hehtaarin kohteet 4 100€/kohde

• Investointikorvausta uoman luonnontilan parantamisesta ja 
kaksitasouomista maksetaan hyväksyttyjen toteutuneiden kustannusten 
mukaan enintään 21 euroa metriltä.



Investointihankkeen toteuttamisaika ja 
ympäristösopimus
• Investointihanketta ei saa aloittaa ennen kuin ELY-keskuksen 

rahoituspäätös on tehty

• Hanke on toteutettava kahden vuoden kuluessa
• Erityisestä syystä voidaan myöntää hankkeen toteuttamiseen enintään kaksi 

vuotta lisäaikaa.

• Investointihankkeen valmistuttua ja viimeistään valmistumista seuraavana 
vuonna on tehtävä ympäristösopimus kohteen hoidosta.



Hakeminen vuonna 2023

• Vain sähköisesti Hyrrän kautta 
• Viimeistään 30.6.2023. Avautuu toukokuussa?

• Suunnitelman teko nyt!!!
• Hakemuksen liitteet:

o suunnitelmaselostus
o kustannuslaskelma
o hankkeen suunnitelma sekä –sijaintikartta
o kirjallinen, koko sopimuskauden kattava vuokrasopimus. 
o jäljennös kokouspöytäkirjasta, jossa sopimuksen hakemisesta on päätetty 
(yhdistykset, yhteisöt)
o selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (yhdistykset, yhteisöt)



Yhteystiedot

• Pohjanmaan ELY
• Kokkola Heidi Häggblom heidi.haggblom@ely-keskus.fi 0295 016 417
• Kokkola Lars Björkgård lars.bjorkgard@ely-keskus.fi 0295 028 540
• Vaasa Dennis Jakobsson dennis.jakobsson@ntm-centralen.fi 0295 016 499

• Pohjois-Pohjanmaan ELY
• Oulu Heli Ronkainen heli.ronkainen@ely-keskus.fi 0295 038 125
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