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1 Johdanto

Kosteikkojen yleissuunnittelu Hiidenveden lähialueella tehtiin vuosina 2010 ja 2011. Tämä on 
viimeinen alue Hiidenveden valuma-alueesta, jolle on laadittu kosteikkojen yleissuunnitelma. 
Työ alkoi Vihtijoen alueelta 2008 ja eteni Karjaanjoen valuma-alueen latvaosiin Karkkilaan ja 
Lopelle 2009 sekä Vanjokilaaksoon ja Sulkavanojan alueelle 2010.

Kosteikkosuunnittelun tavoitteena on toteuttaa vesiensuojelua Hiidenveden valuma-alueella. 
Kosteikkoja perustamalla voidaan vähentää vesistöihin virtaavaa ravinne- ja kiintoaineskuor-
maa. Hiidenvesi on rehevöitynyt ja järven tila on ekologiselta luokitukseltaan tyydyttävä. Ra-
vinnekuormitus on suurempi kuin mitä vesistö sietää. Kosteikkojen lisäksi valuma-alueelta 
tulevaa ravinnekuormitusta voidaan vähentää esimerkiksi suojakaistoilla, suojavyöhykkeillä, 
kesantopelloilla ja talviaikaan kasvipeitteisten peltojen avulla.

Hiidenveden valuma-alueella keskeisin toimija kosteikkojen toteutuksessa on Hiidenveden 
kunnostus 2012–2015 -hanke. Sen kautta on mahdollista saada suunnittelu- ja perustamis-
apua kosteikoille. Osa kosteikoista täyttää maataloustukien kriteerit, ja niiden rahoitus on 
mahdollista järjestää myös tätä kautta. 

Suunnitelman avulla halutaan kannustaa maanomistajia perustamaan kosteikkoja mailleen. 
Suunnitelman tietoja voidaan käyttää yksityiskohtaisen suunnittelun tukena haettaessa maa-
talouden ympäristötukea tai muuta rahoitusta kohteiden toteuttamiseen.

Kosteikkojen yleissuunnitelman laati Silvestris luontoselvitys oy:n Esko Vuorinen. Arvokkaita 
näkemyksiä, kommentteja ja tietoja saatiin asukastilaisuuksien osallistujilta ja alueen asukkail-
ta yleissuunnittelun eri vaiheissa.

2 Yleissuunnittelu

Suunnittelualueeseen kuuluvat Hiidenveden lähivaluma-alueen lisäksi Koppelojan valuma-
alue, Oinasjoen valuma-alue, Hynnänojan (Heinälammen) valuma-alue, Hongistonojan (Leh-
mijärven) valuma-alue sekä Santojan valuma-alue. Kartassa (s. 6.) kuntarajat on merkitty 
punaisella katkoviivalla, pellot keltaisella värillä sekä suunnittelualueen raja sinisellä viivalla. 
Suunnittelualueen laajuus on 167 neliökilometriä.
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Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma-alue.

Maastotöitä varten määriteltiin kartalle valuma-alueen rajat. Karttatarkastelun perusteella et-
sittiin valuma-alueelta mahdollisia kosteikkokohteita.

Kosteikkopaikkojen kriteereinä olivat sijainti alavalla ja viljelemättömällä kohdalla, kosteikon 
perustamisen kannalta mielekkäällä paikalla, yleensä ojan varrella; paikoissa, joissa kosteikon 
perustaminen on helppoa ja onnistuu pääosin patoamalla, ja joissa kaivamistarve on vähäi-
nen. Viljelysmaille ei kosteikkopaikkoja yleensä esiselvityksessä merkitty, paitsi joissain har-
voissa kohdissa tulvan vaivaamille, vajaatuottoisille peltolohkoille. Tietojen tarkastelun pohjal-
ta laadittiin kartat maastokäyntien tueksi.

Maastokäynnit tehtiin 4.10.2010–9.11.2011 välisenä aikana. Maastossa tarkastettiin ennalta 
valittuja kohteita. Maastossa liikkuessa löydettiin myös kohteita, joita ei esitarkastelussa ollut 
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havaittu. Useimmat kohteet käveltiin ympäri ja samalla merkittiin muistiin kohteen äärirajat 
GPS-paikantimella. Kohteesta kirjoitettiin lyhyt kuvaus. Havaintoja tehtiin alueen maastosta ja 
kasvillisuudesta. Kosteikkokohteilla tehtiin muistiinpanoja mahdollisen vesiuoman luonnonti-
lasta, alueen maankäytöstä ja kosteikon mahdollisesta toteutustavasta.

Erityisesti kiinnitettiin huomiota alueiden luonnonarvoihin. Kohde hylättiin, jos kohteella esiin-
tyi arvokkaita luontotyyppejä, jotka heikkenisivät tai häviäisivät kosteikkoa perustettaessa. Täl-
laisia luonnonarvoja olivat esim. alueen lähteisyys, luonnontilainen puusto, lahopuuston run-
saus tai uoman hyvä luonnontila, jota ilmentävät mm. sammalpeitteiset vesikivet ja koskisuus.

Kohteiden tiedot tallennettiin toimistolla tekstiksi ja paikkatiedoiksi. Raporttiin on laadittu ly-
hyet yhteenvedot kosteikkojen suunnittelusta ja hoidosta.

Paikkatietoja käsiteltiin MapInfo 9.0 -ohjelmalla yhtenäiskoordinaatistossa. Paikkatietoaineis-
ton luominen oli työssä merkittävässä asemassa. Paikkatietojen avulla voitiin laskea kohteiden 
pinta-alat, valuma-alue sekä kosteikon pinta-alan osuus valuma-alueesta.

Suunnittelua aloitettaessa kutsuttiin alueen asukkaat ja maaomistajat tilaisuuksiin, jotka pidet-
tiin Vihdin kirkolla ja Nummelassa syksyllä 2010.

Kuva 1. Kohde 5. Umpeen liettynyt ja kasvillisuuden täyttämä oja sitoo ravinteita ja kiintoainesta, mut-
ta sen teho kuivattajana on heikentynyt. Ojaa kunnostettaessa kannattaa ojaan kaivaa myös 
syvempiä kuoppia, joihin liete laskeutuu, ja jotka voidaan tarpeen mukaan helposti tyhjentää. 
(EV)
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3 Kosteikot

3.1 Kosteikon tarkoitus ja merkitys

Kosteikoilla ja altailla on tarkoitus poistaa vedestä kiintoainesta ja sitoa siihen liuenneita ra-
vinteita. Hyvin onnistuessaan kosteikko voi sitoa vuositasolla noin kolmasosan valumavesien 
typestä ja reilusti yli puolet fosforista. Kosteikkojen tehoa peltovesien ravinteidensitojana on 
tutkittu eri puolilla maata, mm. Vihtijoen alueella Hovin kosteikolla. Tutkimuksessa kertynyttä 
tietoa on sovellettu laadittaessa ohjeita kosteikkojen mitoitukselle, muotoilulle ja myös erityis-
ympäristötuen ehtojen laadinnassa.

Vesiensuojelun lisäksi kosteikoista koituu muutakin hyötyä. Kosteikkoa voi hyvin käyttää kaste-
luvesialtaana ja jopa ravunkasvatukseen. Kalalammikkona kosteikon käyttö ei ole ristiriidassa 
vesiensuojelun kanssa, kun kalankasvatus perustuu luonnonravintoon ja varsinaisia kalarehuja 
ei käytetä.

Kosteikon perustaminen hyödyttää vesilintuja ja muita kosteikoista riippuvaisia lajeja, sekä 
kasveja että eläimiä. Vesilinnut voivat ruokailla kosteikossa ja rakentaa kasvillisuuden suojaan 
pesiään. Kahlaajat ruokailevat mielellään alavilla lietereunoilla. Metsästäjät voivat saada kos-
teikosta oivan metsästyspaikan, erityisesti syysmuuton aikaan suuri kosteikko houkuttelee ve-
silintuparvia. Linnustollisesti arvokasta kosteikkoa voi hyödyntää myös matkailumielessä, jos 
sille rakennetaan esim. lintutorni.

Kosteikon hyötyinä mainitaan usein epätasaisia virtaamia tasaava vaikutus. Sen ansiosta vähe-
nee ojien ja purojen syöpyminen eli uomaeroosio. Esimerkiksi valtaojaan matalilla kynnyksillä 
perustettu kosteikko tasaa vedenpinnan vaihtelua ja virtausta niin että ojan reunat pysyvät 
vakaampina. Jos kosteikkoalaa on runsaasti, on niillä vaimentava vaikutus myös tulviin ainakin 
paikallisesti.

Luontevasti maisemaan istuva kosteikko toimii maiseman monipuolistajana. Tämä lisää asuin-
ympäristön ja matkailualueen viihtyisyyttä ja virkistysmahdollisuuksia. Epäsuorasti se voi jopa 
vaikuttaa rakennusmaan arvoa lisäävästi.

Nykyään käytettävällä käsitteellä monivaikutteinen kosteikko korostetaan nimenomaan näitä 
edellä lueteltuja monia myönteisiä vaikutuksia niin vesistöön, luontoon kuin ihmisen asuinym-
päristöönkin.

Monivaikutteinen kosteikko on vain yksi vesiensuojelukeino muiden joukossa – maatalouden 
erityisympäristötuella tuettuja toimia ovat suojavyöhykkeet, luomutuotanto, muut valumave-
sien käsittelymenetelmät, kuten säätösalaojat ja kuivatusvesien kierrätys sekä pohjavesialuei-
den peltoviljely sisältäen mm. kevennetyn muokkauksen ja lannoituksen.
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3.2 Kosteikon paikan valinta

Kosteikon perustamiseen sopii sellainen alava kohta, johon peltovedet valuvat joko pinta- tai 
salaojia pitkin tai suorana pintavaluntana ympäröiviltä viljelyksiltä. Usein paras kohta kostei-
kolle löytyy valtaojan tai puron yhteydestä, paikasta, jossa on tai on ollut luontainen kosteikko. 
Kosteikkoa ei tarvitse perustaa välittömästi pellon yhteyteen, vaan sen voi tehdä myös pellosta 
alaspäin metsään, minne peltovedet valuvat.

Maastossa voi tarkkailla ojan tai puron vedenlaatua ja sen perusteella arvioida mahdollisen 
kosteikon hyötyä. Jos pelloilta valuvat vedet ovat usein kovin savisia ja sameita, on se merk-
kinä myös korkeista ravinnepitoisuuksista. Tällaiseen paikkaan kannattaa perustaa kosteikko. 
Tosin myös kirkkaissa peltovesissä, kuten esimerkiksi salaojavesissä on vesiliukoisia ravinteita. 
Niidenkin pitoisuuksien on todettu pienenevän veden virratessa kosteikon läpi.

Kosteikon paikkaa valittaessa on tarpeen kiinnittää huomiota myös alueen luonnon ominais-
piirteisiin ja arvoihin. Luonnontilaiset lähteet, lammet ja norot ovat vesilain suojaamia arvok-
kaita elinympäristöjä, joiden ominaispiirteitä ei saa muuttaa ilman vesilupaa. Puroja ei saa 
padota siten että siitä aiheutuu haittaa esim. kalakannalle.

Metsämaalle kosteikkoa perustettaessa on muistettava myös metsälain erityisen tärkeät elin-
ympäristöt, eli luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset pienvesien lähiympäristöt, puutto-
mat ja vähäpuustoiset suot sekä rehevät korvet. Tällaisiin kohteisiin ei tulisi yleensä perustaa 
kosteikkoja. Metsämaalle kosteikkoa perustettaessa on muistettava tehdä metsälain (3 §) mu-
kainen ilmoitus maankäyttömuodon muutoksesta. Se tehdään metsänkäyttöilmoituslomak-
keella Suomen metsäkeskukseen.

Normaalisti kosteikon perustaminen ei vaadi vesilupaa, mutta jos siitä luultavasti koituu hait-
taa naapureille tai huomattavan iso muutos luontoon, on lupa hankittava.

Kiinteistörajan ei tarvitse olla este kosteikon perustamiseen. Rajanaapurit voivat perustaa yh-
teisen kosteikon, jolle he voivat yhdessä saada tukea tai sitten yksi heistä vuokraa kosteikon 
muut osat, jolloin hän voi yksin hakea investointitukea.

Jos kosteikon padolla pudotuskorkeus on yli kolme metriä tai pato on vesimäärältään niin mit-
tava, että siitä voi esim. padon romahtaessa aiheutua vaaraa ympäristölle, kuuluu pato pato-
turvallisuuslain piiriin ja sitä koskevat tietyt menettelyt ja varotoimet. Asiassa antaa ohjeita ja 
neuvoja Uudenmaan ELY-keskuksen patoturvallisuudesta vastaava henkilö.



10 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 234/2012

Kuva 2. Kohde 6. Tyypillistä Hiidenveden rantaluhtaa, jonka isosorsimo on vallannut. Isosorsimo 
(Glyceria maxima) on alun perin Pohjois-Amerikasta rehukasviksi tuotu kookas heinä, joka on 
levinnyt voimakkaasti Hiidenveden rannoille syrjäyttäen alkuperäislajiston. (EV)
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Joet, purot, norot ja lainsäädäntö

Vuoden 2012 alusta astui voimaan uusi vesilaki. Sen mukaan virtaavan veden 
uomista on seuraava tulkinta: 

Joki = valuma-alue on vähintään 100 km2

Puro = valuma-alue on alle 100 km2, mutta vähintään 10 km2

Noro = valuma-alue on alle 10 km2

Virtavedet, joissa on merkittävä kalakanta, tulkitaan kuitenkin puroiksi, 
vaikka niiden valuma-alue olisi alle 10 km2.

Joet ja purot ovat vesistöjä. Jos vesistörakentamisesta aiheutuu haittaa 
esimerkiksi vesiluonnolle tai aiheuttaa tulvanvaaraa, on hankkeelle haettava 
lupa lupaviranomaiselta. Lupaa tarvitaan myös mikäli hanke vaarantaa 
purouoman luonnontilan säilymisen. (Vesilaki 3 luku 2 §) 

Noroja ei lasketa vesistöiksi, mutta niidenkin luonnontilaa suojellaan vesilailla. 
Luonnontilaisia noroja ei saa muuttaa siten, että niiden säilyminen 
luonnontilaisena vaarantuu. Sama kielto koskee myös luonnontilaisia lähteitä 
ja enintään yhden hehtaarin kokoisia järviä tai lampia. (Vesilaki 2 luku 11 §) 

Luonnontilaisia pienvesien rantoja ja lähiympäristöjä suojataan lisäksi 
metsälailla. (Metsälaki 10 §) 

3.3 Kosteikon perustaminen

Kosteikon perustaminen alkaa suunnitelman laatimisesta. On huomioitava, että tulouoman 
päähän kaivettavaa syvännettä pitää päästä aika ajoin helposti tyhjentämään traktorikaivurilla 
tai muilla keinoin. Samoin lähtöuoman suuhun on hyvä päästä korjailemaan patoa tms. huol-
toa tekemään. Käytännön perustamisen ensityö on kosteikkoalueen raivaaminen pensaista ja 
puustosta. Sen jälkeen mahdollisesti kuoritaan pois pintakasvillisuutta ja multaa. Peltoalueel-
le kosteikkoa perustettaessa on tärkeää kuoria ja poistaa maan kyntökerros, jotta ravintei-
kas maa ei muuta kosteikkoa ravinteen pidättäjästä ravinnelähteeksi. Veden alle jäädessään 
ravinteikas maa-aines alkaa helposti luovuttaa fosforia veteen. Ruokamultakerroksen poisto 
voi olla aiheellista muuallakin. Kaivaminen kannattaa minimoida. Jonkin verran maamassoja 
joutuu joka tapauksessa poistamaan ja siirtämään. Jos paikalla kasvaa luontaista kosteikkokas-
villisuutta, pyritään sitä säilyttämään. Kaivumaista voidaan muotoilla kosteikkoon niemekkeitä 
ja saarekkeita, jotka ohjailevat veden virtauksia ja tarjoavat linnuille lepo- ja pesäpaikkoja.

Sopivaan painanteeseen tai notkelmaan kosteikon voi saada rakennettua hyvinkin helposti yk-
sinkertaisesti patoamalla. Viettävään notkelmaan on usein syytä tehdä useita poikkikynnyk-
siä, jotta vesiala saadaan mahdollisimman suureksi. Mitä laajempi vesiala, sitä parempi hyöty 
kosteikosta saadaan. Kynnyspatojen teko virtaaviin uomiin on suunniteltava ja perustettava 
ammattitaidolla, sillä tulvavirtaamilla on huomattava syövyttävä voima joka kohdistuu kaikkiin 
maarakenteisiin. Monien kynnysten tekoa rajoittaa myös niiden vaatimat kustannukset käytet-
tävissä olevaan tukeen verrattuna.



12 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 234/2012

Monesti kosteikko joudutaan kuitenkin perustamaan kaivamalla. Syynä voi olla se, että kostei-
kon kohta ei ole luonnostaan soveliaan muotoinen tai tarpeeksi iso kosteikon perustamiselle 
ja pelkkä patoaminen ei riitä. Perustaminen tulee silloin tietysti kalliimmaksi. Läjitysmassoja 
tulee kosteikon kaivamisesta usein yllättävän paljon. Niiden sijoituspaikat on hyvä miettiä val-
miiksi. Kuorittu multa tulee sijoittaa tarpeeksi etäälle tulevasta kosteikosta tai vesistöstä, jotta 
siitä ei aiheudu ravinnekuormitusta.

Olemassa oleva luonnonkosteikko voi olla helposti ja vähällä vaivalla kunnostettavissa tehok-
kaaksi ravinnesieppariksi. Usein kyseeseen tulee alueen parempi vesittäminen. Keinoina voi 
olla olemassa olevan, kosteikon halkaisevan ojan patoaminen ja veden johtaminen pienien 
pisto-ojien eli ns. kampaojien avulla kosteikkoalueelle. Voi olla tarpeen myös kaivaa altaita tai 
vedenohjaimia kosteikkoalueelle. Luontaisia kosteikkoalueita, joita voidaan edellä mainituin 
tavoin parannella, ovat mm. ojitetut suot ja rantaluhdat sekä umpeen kasvavat lammikot ja 
vesialueet.

Vesistöalueella on altaita kaivettu ja perustettu aiemminkin. Monet olemassa olevista altaista 
toimivat käytännössä vesiensuojelukosteikkoina, mutta useimmiten niiden tehokkuutta voi-
daan lisätä altaan paremmalla muotoilulla, laajentamisella tai virtauksien ohjailulla.

Tilavista ja syvistä valtaojista voi joissain tapauksissa tehdä kosteikkoja yksinkertaisesti kyn-
nystämällä. Tällä pyritään vesi pysyttämään seisovana ja oja toimii kosteikkona. Ojaa voi myös 
laajentaa eli kaivaa leveämmäksi, jotta saadaan tukikelpoisen kosteikon vaatima pinta-ala.

Kosteikon perustaminen vesialueelle  

Hiidenveden rannoilla on paljon luhtaniittyjä ja kasvillisuuden täyttämiä lahdenperukoita, 
jotka sopivat hyvin kosteikoiksi. Jos ne ovat vesialuetta, pitää kuitenkin ottaa huomioon 
ruoppauksille asetetut tiukat ehdot. 

Uuden vesilain mukaan on kaikista ruoppauksesta tehtävä ilmoitus ELY-keskukseen ja 
vesialueen omistajille ennen toimenpiteen aloitusta. Ilmoitus on tehtävä vähintään 
kuukautta ennen töiden aloittamista.  

ELY-keskukseen jätettävän ilmoituksen tulee sisältää tiedot ruoppaushankkeesta, sen 
toteuttamistavasta ja ympäristövaikutuksista. Ilmoituksen tulee sisältää lisäksi tiedot 
muista vaikutusalueelle suunnitelluista vastaavista hankkeista, jotka ovat hankkeesta 
vastaavan tiedossa. Ilmoituksen saatuaan ELY-keskus ottaa kantaa siihen, voiko työhön 
ryhtyä esitetyllä tavalla. 

Tilavuudeltaan 500 kuutiometriä ja tätä suuremmat ruoppaukset vaativat lisäksi aina 
vesilain mukaisen luvan.  Ruoppaaja vastaa itse kaikista ruoppauksen mahdollisesti 
aiheuttamista vahingoista, joten ruoppausta suunniteltaessa on tarpeen kysyä neuvoa 
asiantuntijoilta ja käyttää työssä ruoppaukseen perehtynyttä urakoitsijaa. Ruoppauksesta 
kannattaa myös aina keskustella rajanaapurien, vesialueen omistajan, vesialueen 
osakaskunnan sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa ennen toimenpiteisiin 
ryhtymistä.

Ruoppauksen toimenpideluvan lisäksi on otettava huomioon ruoppausmassan käsittely ja 
sijoitus, josta myös säädetään uudessa vesilaissa. 
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3.4 Kosteikon mitoitus ja muotoilu

Jotta vesi kirkastuisi, kiintoaines laskeutuisi pohjaan ja ravinteet ehtisivät pidättäytyä, on veden 
viivyttävä ja seisottava tarpeeksi kauan kosteikossa. Siksi kosteikon on oltava tarpeeksi suuri 
suhteessa valuma-alueeseen. Tämä on otettu huomioon tukikelpoisuutta arvioitaessa – ympä-
ristötuen ehtojen mukaan kosteikon pinta-alan on oltava vähintään 0,5 % valuma-alueesta ja 
vähintään 0,3 ha laajuinen. Kosteikon kokonaispinta-alaan lasketaan tällöin mukaan ranta-alu-
eet eli tulvavarana toimivat reunukset, jotka ovat veden alla vain ajoittain. Myös valuma-alu-
eella olevat luontaiset tai ihmisen tekemät kosteikot voidaan laskea mukaan kosteikkoalaan.

Tukiehtojen mukaista pienempikin kosteikko tai allas voi olla hyödyksi. Pieni allas kerää yllättä-
vän hyvin karkeaa ainesta, vaikka hienoin aines ei ehdikään laskeutua. Pieniä laskeutusaltaita 
kutsutaan lietetaskuiksi. Niiden säännöllinen tyhjentäminen on tärkeää toimintatehon ylläpi-
tämiseksi.

Kosteikkoon tulee kuulua syvempi allasmainen osa, jonka vesisyvyys on tavallisesti yli yksi met-
riä. Tämän altaan tehtävä on siepata karkein kiintoaines. Syvänne sijoitetaan sen vuoksi heti 
tulo-ojan tai -puron suuhun ja mieluiten siten, että sitä pääsee aika ajoin tyhjentämään kaivu-
rilla tai imuruoppaamalla.

Allasmaisen osan jälkeen seuraa laaja matala kosteikko-osa, syvyydeltään 40–60 cm. Siihen 
saa kasvaa vesikasveja. Kasvit parantavat ravinteiden pidättymistä monin tavoin. Kasvukau-
della kasvit ottavat jonkin verran ravinteita suoraan käyttöönsä, mutta vielä tärkeämpiä ovat 
erilaiset prosessit kasvien juuristossa ja muissa vedenalaisissa osissa. Sekä fosforia että typpeä 
sitoutuu. Typpi myös muuttuu kaasumaiseen muotoon ja haihtuu ilmakehään eli toisin sanoen 
tapahtuu denitrifikaatiota. 

Muotoilulla pyritään ohjaamaan virtaukset mahdollisimman jouhevasti kosteikon joka sopuk-
kaan. Siten saadaan paras puhdistusteho. Ohjaimina käytetään niemekkeitä, saarekkeita ja 
kynnyksiä. Pitkänomaisessa kosteikossa vettä pidätellään matalin poikkikynnyksin. Veden vir-
tausreitin pituuden ja leveyden parhaaksi suhteeksi on todettu 5:1 eli esim. jos kosteikkoallas 
on 50 m pitkä, on sen ihanneleveys 10 m.
Kosteikon luusuaan eli laskusuuhun voidaan vielä kaivaa pieni, syvempi allas, sekin parantaa 
veden puhdistumista.

3.5 Kalaston huomioiminen

Väärin toteutettuna vesiensuojeluratkaisu voi aiheuttaa haittaa vesiluonnolle estämällä ka-
lojen vapaata kulkua vesistössä. Varsinkin taimenelle haitta on merkittävä, kun yhteys kalan 
kutu- ja syönnösalueiden välillä katkeaa. Kosteikkohankkeet toteutetaan kalastollisesti arvok-
kaissa vesissä siten, että rakennetut padot eivät estä taimenten ja muidenkin kalojen kulkua.
Patojen tai kynnysten ylityksissä matkitaan luonnonmukaista uomaa. Uoma muotoillaan kivi-
en ja soran avulla tekokoskeksi. Uoma pyritään kaltevuudeltaan muotoilemaan melko loivaksi, 
vietoltaan 1:10 eli esimerkiksi yhden metrin pudotus jaetaan kymmenen metrin matkalle. Ka-
loille voi muodostaa nousuesteen jo yli 10 senttimetrin pudotus, varsinkin, jos pudotuksen alla 
ei ole ponkaisua mahdollistavaa vesitilaa. 
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Uomien reunaluiskat jätetään riittävän loiviksi sortumien välttämiseksi. Perustamistyö on hyvä 
tehdä vähävetisenä ajankohtana talvella tai keskikesällä, jotta kaivutöistä aiheutuu mahdolli-
simman vähän samentumishaittaa.

Pienemmilläkin noroilla voi olla merkitystä kalojen lisääntymisalueena, etenkin jos ne ovat 
osin lähdeperäisiä.

Kuva 3. Kohde 8. Savisuon lounaiskärjen luontaista kosteikkoaluetta voi parantaa mm. kaivamalla 
altaita ja ohjaamalla veden virtausta kynnyksin ja niemekkein. Avovetisillä altailla luodaan 
myös vesilinnuille uutta elinympäristöä. (EV)

4 Kosteikkokohteiden kuvaukset

Kosteikkokohteet on merkitty juoksevalla numeroinnilla. Samalla numerolla kohteet on mer-
kitty karttoihin. Kosteikkoehdotuksiin kuuluu sellaisia, jotka voidaan toteuttaa ei-tuotannolli-
sen investointien tuella, mutta myös kosteikkoja, jotka on toteutettava muulla rahoituksella. 
Tukikelpoisuus ja siihen vaikuttavat tekijät (kosteikon pinta-ala, valuma-alueen pinta-ala ja pel-
toala) käyvät ilmi taulukosta, joka on raportin liitteenä (liite 1).
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4.1 Kohdekuvaukset

Koontikartta. Karttajako.
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Kartta 1. Kohteet 1–7.
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1 Noronotko
(kartta 1)
0,08 ha

Huvilan piha-alueeseen rajautuvassa noronotkelmassa kasvaa alapäässä ryteikköistä lehti-
puustoa, yläpäässä on lehtoista kuusikkoa.
Kosteikkoratkaisu: Padottu kosteikko.

2 Noronotko
(kartta 1)
0,26 ha

Noin kaksi metriä syvässä notkelmassa kasvaa harmaalepikkoa.
Kosteikkoratkaisu: Patoketju.

3 Märkä metsä
(kartta 1)
0,09 ha

Lehtipuuvaltaisella alueella on joskus ollut patoallas. 
Kosteikkoratkaisu: Padottu kosteikko.

4 Oja
(kartta 1)
0,37 ha

Pellonreunusoja, joka on melko matala ja reunukset loivia. Alueen pellot ovat enimmäkseen 
nurmipeltoina tai viljelemättömiä. Ojaan länsipuolella rajautuva metsä on hakattu, ojanvarren 
koivikkoa on säästetty.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko. Kosteikko on hyödyksi varsinkin, jos valuma-alueen pel-
toja aletaan viljellä voimaperäisemmin.

5 Oja
(kartta 1, kuva 1)
0,95 ha

Lammaslaitumiin ja nurmipeltoihin rajautuva oja on leveä, mutta matalaksi liettynyt, kasvilli-
suuden täyttämä. Yläosassa ojavarressa on pienialaisesti luontaista kosteikkoa, pajukkoa kas-
vavaa. 
Kosteikkoratkaisu: Kaivamalla tehdyt lietetaskut/laskeutusaltaat. Luontainen kosteikko voi-
daan yhdistää rakennettuun kosteikkoon. Alueelta ei nykyisellään synny paljoakaan kuormi-
tusta.
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6 Luhta
(kartta 1, kuva 2)
0,17 ha

Isosorsimoa kasvava luhtaniitty.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko.

7 Ojanko
(kartta 1 ja 2)
0,46 ha

Syvä ja jyrkkäreunainen ojanko, jossa kasvaa heinikkoa ja leppävaltaista puustoa.
Kosteikkoratkaisu: Padottu kosteikko. Padotus kuitenkin vaikuttanee helposti yläpuolisen alu-
een kuivatukseen ja sen takia on kytköksissä kohteen 8 toteuttamiseen. 
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Kartta 2. Kohteet 7–18.
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8 Savisuo, kosteikko ja märkä pelto
(kartta 2, kuva 3)
3,0 ha

Pajuja sekä rehevää vesi- ja luhtakasvillisuutta kasvava vetinen alue. Vesi pyrkii tulvimaan reu-
nustaville pelloille. Alue toimii jo nykyisellään ravinteiden pidättäjänä. 
Kosteikkoratkaisu: Kosteikon tehoa voi parantaa kaivamalla laskutusaltaita ja ohjaamalla ve-
den hajotusojastolla paremmin koko kosteikkoalalle. Reunustavia peltoja saadaan parannet-
tua korottamalla niiden pintaa kaivumassoilla. 

9	Savisuo,	suurruohoniitty
(kartta 2)
0,81 ha

Kostea, sankkaa ruohostoa kasvava niittykaista. 
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko.

10 Savisuo, kosteikko ja oja
(kartta 2)
0,32 ha

Järviruokoa kasvava märkä nurkka kahden ojan yhtymäkohdassa. 
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko.

11	Entinen	viljelymaa
(kartta 2)
0,16 ha

Rehevää heinikkoa ja angervikkoa entisellä pellolla.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko. Melko työläästi toteutettava kohde.

12 Notkelma
(kartta 2)
0,10 ha

Pellon keskellä sijaitseva viettävä notko, jossa kasvaa heinikkoa.
Kosteikkoratkaisu: Padottu kosteikko. Pohjan vieton takia toteutus vaatii useampia peräkkäisiä 
patoja.
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13 Luhta
(kartta 2)
1,4 ha

Isosorsimoa kasvava luhta. Kuivemmilla reunoilla myös pajuluhtaa.
Kosteikkoratkaisu: Kampakosteikko, eli peltovedet (myös pohjoispuolisen ojan vesi) johdetaan 
kaivettuun altaaseen, josta ne juoksevat hajotusojien kautta luhdalle. 

14 Oja
(kartta 2 ja 3)
0,05 ha

Syvä, heinikkoinen ojauoma.
Kosteikkoratkaisu: Patoamalla voidaan tehdä lietetaskuja. 

15 Luhta
(kartta 2 ja 3)
1,7 ha

Enimmäkseen isosorsimoa kasvava rantaluhta.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu allas, johon johdetaan molempien lounaasta laskevien ojien ve-
det. Hajotusojastolla vesi johdetaan suodattumaan luhdan läpi. Myös pohjoispuolella järveen 
laskevan Koppeloja vesiä voidaan johtaa kosteikon kautta. On huolehdittava, että kalan kulku 
Koppelojaan säilyy esteettömänä.

16 Koppeloja, allas
(kartta 2 ja 3)
0,47 ha

Vanha patoallas.
Kosteikkoratkaisu: Allasta voi laajentaa ylävirtaan. Olemassa olevan padon voi muuttaa kalojen 
nousun mahdollistavaksi tekokoskeksi. 

17 Pelto-oja
(kartta 2 ja 3)
0,15 ha

Leveä ojauoma, pientareet heinikkoiset.
Kosteikkoratkaisu: Kynnystämällä ja kaivamalla allasketju.
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Kartta 3. Kohteet 15–28.
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18 Peltonoro
(kartta 2 ja 3)
0,20 ha

Peltoaluetta halkovan ojan pientareet ovat leveät. Jaksoittain kasvaa pajukkoa ja nuorta lep-
pää. 
Kosteikkoratkaisu: Patoamalla ja kaivamalla toteutettu kosteikkoketju.

19 Pelto-oja
(kartta 3)
0,27 ha

Leveäpientareinen oja loivareunaisessa peltolaaksossa. Ojanvarressa ei puustoa eikä pensaita. 
Kosteikkoratkaisu: Lietetaskut kaivamalla.

20 Metsä
(kartta 3)
0,41 ha

Metsänoron notkossa kasvaa lehtipuu-kuusisekametsää. Alueella on käytössä oleva kaivo.
Kosteikkoratkaisu: Padottu allas.

21 Koppeloja (Arosuo)
(kartta 3)
0,38 ha

Koppelojan puro on suon laidassa 3–5 metriä leveä. Puron partailla kasvaa pajupensaita ja 
suon puolella koivikkoa. 
Kosteikkoratkaisu: Ojan levennys.

22 Allas
(kartta 3)
0,14 ha

Arosuon laitaan kaivettu virkistysallas. 
Kosteikkoratkaisu: Peltovesiä käsitteleviä sivualtaita voi kaivaa suon ja pellon rajalle.

23 Märkä metsikkö
(kartta 3)
0,12 ha

Alava ja ryteikköinen lehtimetsikkö.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu allas.
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24 Oja
(kartta 3)
0,48 ha

Metsän ja pellon rajaoja. Ojaan laskeutuva jyrkkä peltorinne on lähes koko ojanvarren pituu-
delta pahasti sortuva.
Kosteikkoratkaisu: Kynnystämällä oja allasketjuksi saadaan hillittyä eroosiota.

25 Viljelemätön pelto
(kartta 3)
0,55 ha

Alava viljelyksestä jäänyt pelto.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko.

26 Allas ja norolaakso
(kartta 3)
0,30 ha

Enimmäkseen nuorta lehtipuuta ja vesakkoa kasvava laakso, jonka alapäässä on olemassa ole-
va padottu allas. Alueella on myös käytössä oleva kaivo.
Kosteikkoratkaisu: Patoketju.

27 Notkelma
(kartta 3)
0,55 ha

Tiheää harmaalepikkoa kasvava syvä notkelma. 
Kosteikkoratkaisu: Padottu allas.

28 Notkelma
(kartta 3)
0,16 ha

Notkelmassa kasvaa lehtipuumetsää, tienpuoleinen rinne on avointa heinikkoa.
Kosteikkoratkaisu: Padottu kosteikko.
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Kartta 4. Kohteet 29–38.
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29 Valkoja
(kartta 4)
0,84 ha

Valkojan suulla on isosorsimoa kasvavaa luhtaa ja kosteaa avoniittyä.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko.

30	Kostea	niitty
(kartta 4)
0,35 ha

Avointa, suurruohoista niittyä, joka viettää loivasti isosorsimoa kasvavaan rantaluhtaan.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko (kampakosteikko).

31 Avoluhta
(kartta 4)
0,16 ha

Rantaluhdalla valtalajina on isosorsimo, seassa vähän leveäosmankäämiä ja kurjenmiekkaa. 
Alue toimii jo nykyisellään ravinteiden pidättäjänä, koska yläpuolisen alueen ojat loppuvat luh-
dan yläpuolella ja niiden vesi suodattuu kasvillisuuden läpi. Eteläreunassa yksi oja päästää 
veden melko suoraan järveen. Pohjoispuolella on veneranta.
Kosteikkoratkaisu: Kampakosteikko eli peltoihin rajautuvalle puolelle kaivettu pitkä, kapea al-
las, josta vesi suodattuu kasvillisuusvyöhykkeen läpi järveen.

32	Tarttilanlahti,	ranta-altaat	ja	luhtaa
(kartta 4, kuvat 4 ja 5)
2,4 ha

Rantaan on kaivettu kaksi allasta sekä venevalkamaan johtava uoma. Ympäröivä märkä luhta-
niitty kasvaa isosorsimoa ja muutamia pajupensaita.
Kosteikkoratkaisu: Eteläpäähän laskevan ojan jatkoksi kaivettu allas, josta vesi suodattuu luh-
dan läpi järveen. 

33	Tarttilanlahti,	valtaoja
(kartta 4, kuva 5)
1,1 ha

Pellon valtaoja on kaivettu suoraan luhdan läpi. Ojan kaivumaapenkoille on kasvanut koivuja, 
muuten luhta on avointa, kasvaa isosorsimoa ja järviruokoa. Oja on nykyisellään levinnyt ja 
toimii jonkin verran kosteikon tapaan.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu allasketju, joihin liittyy hajotusojasto. 
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Kuva 4. Kohde 32. Vanhoja altaita kunnostamalla ja laajentamalla parannettaisiin kosteikon toimi-
vuutta. (EV)

Kuva 5. Kohteet 32 ja 33. Luontaisen rantakosteikon ravinteidenpidätystä voidaan tehostaa hajotta-
malla peltovedet mahdollisimman tehokkaasti koko kosteikkoalalle. (Lentokuva Vallas Oy)
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34 Noronotko
(kartta 4)
0,82 ha

Ahdas noronotko, jossa on kaksi pientä padottua allasta.
Kosteikkoratkaisu: Allasketju. Notkossa on tilaa useammalle padotulle altaalle.

35 Oravalanlammenoja, luhta
(kartta 4)
0,32 ha

Isosorsimoa kasvava luhta-alue Oravalanlammen lasku-uoman suussa. Lasku-uomaan ylem-
mäs on padottu pieni allas. Sen ja luhdan välinen ojanko on noin kaksi metriä syvä, ja siihen voi 
periaatteessa myös padota altaita. Tätä osuutta ei kuitenkaan ole merkitty karttaan.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu allas. Yhteys järveen säilytettävä niin, että kalat pääsevät nouse-
maan Oravalanlampeen.

36 Rantakosteikko
(kartta 4)
0,33 ha

Oravalanlampeen laskevan ojan ympärillä on kosteaa, avointa joutomaata, jossa kasvaa mesi-
angervoa. Reunemmalla on märkää tervalepikkoa. 
Kosteikkoratkaisu: Alueelle voi perustaa pienen kosteikon kaivamalla.

37 Viita
(kartta 4)
0,27 ha

Nuorta tervaleppävaltaista viitaa, jonka läpi valuu viereisen puhdistamon vesiä. Aluskasvilli-
suudessa valtalajeina mesiangervo ja nokkonen.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu allas.

38 Allas
(kartta 4)
0,27 ha

Hiidenvesihankkeessa perustettu allaskosteikko. Lähiympäristö tervalepikkoa ja avointa nur-
mea.
Kosteikkoratkaisu: Alueella on tilaa altaan laajennukseen.
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Kartta 5. Kohteet 39–43.
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39 Ranta
(kartta 5)
0,50 ha

Luhta-tervaleppävyöhyke, jossa puusto on harvaa.
Kosteikkoratkaisu: Kaivetut altaat ja niihin liittyvät hajotusojastot (kampakosteikko).

40 Ojanko
(kartta 5)
0,25 ha

Jyrkkäreunainen ojanotko, jonka syvyys on 4–5 metriä. Kasvaa pensaikkoa ja harvaa puustoa.
Kosteikkoratkaisu: Padottu allasketju.

41 Oinasjoen suu, luontainen kosteikko
(kartta 5, kuva 6)
16 ha

Oinasjoen alajuoksulla sijaitsee laaja alava alue, joka kasvaa enimmäkseen lehtipuustoa. Osa 
alueesta on pajukkoa ja korkeakasvuista ruohostoa.
Kosteikkoratkaisu: Alueelle on tilaa toteuttaa laaja ja monimuotoinen kosteikkokokonaisuus. 
Allasosiot on toteutettava kaivamalla, jotta ei heikennetä yläpuolisten peltojen kuivatusta. Toi-
saalta runsailla kaivumassoilla saadaan korotettua ympäröivien viljelymaiden pintoja, ja siten 
parannettua niiden viljeltävyyttä. Oinasjoen uoma on säilytettävä avoimena mm. kalojen takia.
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Kuva 6. Oinasjokisuu, kohde 41. Peltoalueiden keskellä sijaitseva märkä metsäalue soveltuu hyvin kos-
teikkojen perustamiseen. Perustetun kosteikot suojaisat avovesialat houkuttelisivat linnustoa 
ja muuta lajistoa alueelle. Alueen takana näkyy Mäntsälä–Siuntio maakaasuputken rakennus-
työmaa. (Lentokuva Vallas Oy)

42 Allas ja märkä pelto
(kartta 5)
0,83 ha

Laakea syvänne peltoalueella on märkyyden takia vajaatuottoinen ja osittain jäänyt viljelemät-
tä. Peltoon rajautuvalle metsäniemekkeelle on perustettu kaksi allasta.
Kosteikkoratkaisu: Pellolle kaivetaan allas. Kaivumassoilla korotetaan alavaa peltoa. Olemassa 
olevat altaat voidaan helposti yhdistää samaan kosteikkoon.

43 Ojanotkelma
(kartta 5)
0,55 ha

Noin kaksi metriä syvä notkelma on suureksi osaksi pidetty puuttomana sen myötäisesti kulke-
van sähkölinjan takia. Alapäästään tiheävesakkoisella alueella kasvaa nokkosta ja mesianger-
voa sekä hieman lehtokasveja. Yläpäässä on niittyä ja hevoslaidunta. 
Kosteikkoratkaisu: Padottujen altaiden ketju.
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Kartta 6. Kohteet 44–49.
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44 Joutomaa
(kartta 6)
0,85 ha

Veden vaivaama, sarkaojitettu entinen viljelyalue, kattilalaakson pohja. Alue on suurruohostoa 
kasvavaa avoalaa, koillisreunassa on nuori koivikkokaista. 
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko.

45 Viita ja joutomaa
(kartta 6)
0,11 ha

Ojien risteyksessä on joutomaata, jossa nokkosta kasvavia multakasoja. Ojien itäpuolella ala-
vaa, nuoripuustoista lehtipuuviitaa. 
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko. Ravinteiset multakasat poistetaan kosteikon piiristä.

46 Hakkuu
(kartta 6)
1,1 ha

Turvemultainen aukkohakkuuala.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko.

47, 48 ja 49 Ojanvarren joutomaat 
(kartta 6)
0,36 ha, 0,35 ha ja 0,27 ha 

Pajukkoa kasvavat märät ojanvarsialueet.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu allasketju.



34 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 234/2012

Kartta 7. Kohteet 50–57.
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50	Oinasjoki/Koloistenoja,	uomaympäristö
(kartta 7)
0,52 ha

Oinasjoen uoman hieta-hiesumaahan syömässä pari metriä syvässä notkelmassa kasvaa har-
maaleppää ja kuusta. 
Kosteikkoratkaisu: Kosteikko voidaan perustaa patoamalla. Padon tulee mahdollistaa kalojen 
nousu.

51 Oinasjoki/Koloistenoja, oja
(kartta 7)
0,21 ha 

Peltojen ympäröimä uoma, jossa vedenpinta on noin kaksi metriä reunustavia peltoja alempa-
na. Reunoilla kasvaa sekapuustoa. Törmät ovat paikoin sortuilleet.
Kosteikkoratkaisu: Padottu kosteikko, ojanlevennys. Padon tulee mahdollistaa kalojen nousu.

52 Vanha altaanpaikka
(kartta 7)
0,47 ha

Kahden noron haarassa on ollut patoallas, jonka pato on syöpynyt rikki. Allas on nykyisellään 
käytännössä vedetön. Alueella kasvaa avointa heinikkoa ja kosteikkokasveja, kuten rentukkaa, 
korpikaislaa ja mesiangervoa.
Kosteikkoratkaisu: Pato korjataan.

53 Allas
(kartta 7)
0,22 ha

Olemassa oleva, melko uusi allas. 
Kosteikkoratkaisu: Padon laajennus.

54 Allas
(kartta 7)
0,13 ha

Olemassa oleva allas.
Kosteikkoratkaisu: Padon laajennus.
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55 Koloistenoja, kosteikko
(kartta 7)
0,06 ha

Luontainen pieni kosteikko, jossa kasvaa mesiangervoa, rentukkaa, korpikaislaa ja mätässaraa. 
Ojan vedenpinta 0n 1,5–2 metriä ympäröivän viljelymaan pintaa alempana. 
Kosteikkoratkaisu: Padottu kosteikko. Padon tulee mahdollistaa kalojen nousu.

56 Koloistenoja, oja
(kartta 7)
0,33 ha

Hevoslaitumen halkaiseva matalahko oja, syvyydeltään 50–80 cm. 
Kosteikkoratkaisu: Ojan laajennus kaivamalla.

57 Oja
(kartta 7)
0,73 ha

Tasaista, viljanviljelyyn käytettyä turvepeltoa halkovassa ojassa seisoo vesi. Vesipinnan leveys 
on 1–1,5 metriä ja se on noin puoli metriä pellon pintaa alempana.
Kosteikkoratkaisu: Ojan laajennus.
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Kartta 8. Kohteet 58–65.
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58 Nurmipelto
(kartta 8)
0,09 ha

Laakea, heinikkoa kasvava painanne matalien ojien yhtymäkohdassa, nurmipellon keskellä. 
Valuma-alueella on paljon pientaloasutusta.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu allas. 

59 Hulevesiallas
(kartta 8)
0,07 ha

Pienehkö, olemassa oleva allas kerää asutusalueen hulevesiä. Allas rajautuu pysäköintialuee-
seen ja rantametsään.
Kosteikkoratkaisu: Allasta olisi hyvä laajentaa. Parhaiten se onnistunee kaivamalla toinen allas 
nykyisen länsipuolelle tervalepikkoon. 

60	Heinälampi	(Tyrynoja)
(kartta 8)
29 ha

Laaja luontainen kosteikkoalue on syntynyt järvenlaskun ja umpeenkasvun seurauksena. Ny-
kyisellään Heinälammella ei ole avovesipintaa kuin hiukan ylivirtaama-aikoina. Aluetta peittä-
vät nevat ja vähäpuustoiset luhdat. Länsireunassa on pienet kaivetut altaat.
Kosteikkoratkaisu: Ruoppaamalla voidaan luoda syvempiä avovesialueita alueelle laskevien 
ojien suihin. Avovesialueet edistävät linnuston viihtymistä.

61	Tyrynoja,	patoallas
(kartta 8)
1,0 ha

Betonipadolla padottu allas. Yläpuolinen notkelma osittain hevoslaitumena.
Kosteikkoratkaisu: Allasta on mahdollisuus laajentaa ylöspäin tai perustaa sinne uusi allas pa-
toamalla. Jos alempi pato (62) muutetaan kalojen nousun mahdollistavaksi, on tämäkin pato 
suositeltavaa muuttaa samankaltaiseksi tekokoskeksi.
62	Tyrynoja,	patoallas
(kartta 8)
0,06 ha

Pieni virkistysallas, joka lasketaan tyhjäksi talvisin.
Kosteikkoratkaisu: Toisen altaan perustamista alapuolelle voisi harkita. Padon muuttaminen 
tekokoskeksi mahdollistaisi kalojen nousun.
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63 Allas
(kartta 8)
0,03 ha

Pieni olemassa oleva allas. 
Kosteikkoratkaisu: Vedenpinnan kohottaminen noin puoli metriä

64 Allas
(kartta 8 ja 9)
0,08 ha

Olemassa oleva pieni, melko jyrkkäreunainen allas.
Kosteikkoratkaisu: Altaaseen laskevaan ojaan saadaan kynnystämällä tehtyä lietetaskuja. 
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Kartta 9. Kohteet 64–72.



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 234/2012 41

65 Pelto
(kartta 8 ja 9)
0,26 ha

Viljelemätöntä peltoa. 
Kosteikkoratkaisu: Peltoa halkovan ojan varrelle mahtuu kaivettu kosteikko. Viereinen pelto-
saareke on voimakkaasti lähdeperäinen ja lajistoltaan osittain arvokas, joten kosteikon laajen-
tamista sinne ei suositella.

66 Koivikko
(kartta 9)
0,45 ha

Harvaa, nuorta koivikkoa kasvava kostea alue, jossa aluskasvillisuus koostuu heinikosta.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko.

67 Turvepelto
(kartta 9)
0,66 ha

Alava ja märkä pelto.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko. Kaivumailla voi nostaa ympäröivän pellon pintaa ja siten 
parantaa sen viljeltävyyttä.

68	Köykänlahti,	pajuluhta
(kartta 9)
0,37 ha

Pensaikkoinen luhta-alue, jota rajaa itäpuolelta täyttömaakaistale. 
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko.

69	Simolanlahti,	rantaniitty
(kartta 9)
0,21 ha

Heinikkoisella rantaniityllä kasvaa tervaleppiä yksittäin ja pieninä ryhminä.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko mahdollinen.
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70 Rantaluhta
(kartta 9)
0,28 ha

Avoin, pääasiassa isosorsimoa kasvava luhta. 
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko.

71 Oja
(kartta 9)
0,18 ha

Matala oja pellolla.
Kosteikkoratkaisu: Ojan laajennus, kaivamalla tehdyt lietetaskut.

72 Noro
(kartta 9)
0,05 ha

Noro kerää hevoslaitumien valuvesiä. Notkelmassa kasvaa nuorta harmaaleppää ja koivua, 
noron partailla saniaisia. Alempana esiintyy lähteisyyttä ja kasvillisuus on rehevämpää, lehto-
korpista. 
Kosteikkoratkaisu: Padottu kosteikko notkelman yläosaan. 
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Kartta 10. Kohteet 73–84.
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73 Oja
(kartta 10, kuva 7)
0,15 ha

Noin kaksi metriä syvä, väljä oja, jossa kasvaa heinikkoa, pari pensasta ja yksi nuori koivu. 
Kosteikkoratkaisu: Padottu allas.

Kuva 7. Kohde 73. Avaraan ja syvään ojaan sopii padottu pikkukosteikko. (EV)

74 Notkelma
(kartta 10)
0,23 ha

Sekapuustoinen lehtipuulehto, jossa valtalajeina koivut ja harmaalepät. Notkon pohja on ve-
tinen.
Kosteikkoratkaisu: Tilaa on 2–3 padotulle kosteikolle.

75 Laidun
(kartta 10)
0,52 ha

Rantalaidun ja siihen rajautuva suurruoholehto. Lehdossa kasvaa hieskoivua ja tervaleppää.
Kosteikkoratkaisu: Kaivetun kosteikon paikka. Rantalaidun edustaa luonnonlaitumena nykyään 
harvinaistunutta ja arvokasta luontotyyppiä, ja sen perinteistä käyttöä on suositeltava jatkaa. 
Kosteikko on ajankohtainen, mikäli laiduntaminen lakkaa. 
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76	Heinälampi	(Hynnänoja)
(kartta 10, kansikuva)
11 ha

Laaja, linnustollisesti arvokas kosteikko, joka on syntynyt järven kuivatuksen kautta. Alueella 
esiintyy ruovikkoa ja erilaisia luhtatyyppejä. Avovettä on erittäin vähän. Hynnänoja on vedetty 
ojana kosteikon halki.
Kosteikkoratkaisu: Laajalle alueelle on mahdollista tehdä useita erilaisia kosteikkoratkaisuja. 
Helpoin tapa eli vedenpinnan nosto ei välttämättä onnistu, jos ei haluta tinkiä yläpuolisen 
viljelymaan kuivatuksesta. Kosteikon toimivuutta voi lisätä myös kuivatuksen kärsimättä kai-
vamalla altaita ja mutkittelevia uomia. Avovesialueet edistävät linnuston viihtymistä. Pato on 
hyvä muuttaa kalan noustavaksi loivaksi tekoskeksi.

77 Märkä painanne
(kartta 10)
0,08 ha

Enimmäkseen avoin alue, jossa kasvaa kastikkaa ja korpikaislaa sekä muutamia pajuja. 
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko.

78 Notko
(kartta 10)
0,45 ha

Heinikkoinen ojanotko
Kosteikkoratkaisu: Padottu allasketju.

79	Pauninlahti,	paju-leppäluhta
(kartta 10)
0,28 ha

Pelto-oja on kaivettu märän luhdan läpi suoraan järveen. 
Kosteikkoratkaisu: Kampakosteikko eli ojan suuhun kaivettu allas, josta vesi ohjataan hajotuso-
jien kautta luhdan läpi. Valuma-alueen pellot ovat maastoltaan tasaisia ja nykyisellään nurmi-
viljelyssä, joten niiltä vesistöön joutuva kiintoainekuormitus lienee melko pieni.

80 Metsänotko
(kartta 10)
0,24 ha

Kuusikkoinen lehtometsä, jossa kasvaa lehtopensaita sekä noron vierustalla kotkansiipeä ja 
purolitukkaa.
Kosteikkoratkaisu: Padottu kosteikko, vaikkakin kasvillisuus on melko arvokasta.
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81 Alava pelto
(kartta 10)
0,81 ha

Nurmipellon maljamainen laakso on maastonmuodoltaan helppo muuttaa kosteikoksi. 
Kosteikkoratkaisu: Padottu kosteikko.

82	Entinen	pelto
(kartta 10 ja 11, kuva 8)
0,76 ha

Märkää niittyä, entistä viljelymaata halkoo matala oja. Alueella kasvaa mesiangervoa ja korke-
aa heinikkoa.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko.

Kuva 8. Kohde 82. Veden vaivaama pellonosa voidaan kaivaa kosteikoksi ja kaivumailla korottaa ym-
päröivän pellon pintaa. (EV)

83 Hongistonoja
(kartta 10 ja 11)
0,88 ha

Puron varrella kasvaa tiuhaa pajukkoa ja lehtipuustoa ryhmittäin. Näiden väleissä luhtakasvil-
lisuutta.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikkoketju. Uomaa ei saa katkaista eikä padota niin, että esim. 
kalat eivät pääse liikkumaan.
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Kartta 11. Kohteet 82–93.
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84 Märkä pellonhelma
(kartta 10 ja 11)
0,41 ha

Nurmipelto vaihettuu ilman selvää rajaa märäksi suurruohostoksi. Etelästä pellon poikki laskee 
matala ojanne.
Kosteikkoratkaisu: Ojan laajennus, kaivettu kosteikko märälle alueelle.

85 Noronotko
(kartta 11)
0,35 ha

Peltoaluetta halkova, melko syvään (2–4 m) uurtunut noronotkelma, jossa kasvaa tiheää lehti-
puustoa ja -pensaikkoa.
Kosteikkoratkaisu: Patoketju.

86 Noronotko
(kartta 11)
0,12 ha

Ylin 30 metriä on avointa ja heinikkoista, alapäässä tiheää viitaa. Valuma-alueen pellot eivät 
ole nykyisellään viljelyksessä.
Kosteikkoratkaisu: Padottu allasketju. Kosteikosta on hyötyä, jos pellot otetaan taas viljelyk-
seen.

87 Nurmitasanne
(kartta 11)
0,08 ha

Tasainen nurmialue rannan tuntumassa.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko.

88 Peltolaakso
(kartta 11)
0,24 ha

Nurmipeltoisen laakson pohja on melko laakea. Pohjaojan ympärillä kasvaa suurruohostoa. 
Kosteikkoratkaisu: Padottu kosteikko.
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89 Allas
(kartta 11, kuva 9)
0,22 ha

Olemassa oleva allas, jossa kasvaa runsaasti osmankäämeä. Yläpuolella ojangossa lehtipuus-
toa ja pajukkoa.
Kosteikkoratkaisu: Lehtipuiseen osaan voi kosteikon tehdä patoamalla ja ylempänä leventä-
mällä ojanotkoa. 

Kuva 9. Kohde 89. Kosteikko rikastuttaa luontoa ja maisemaa. (EV) 
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Kuva 10. Kohde 90. Laajalla luontaisella kosteikolla voidaan parantaa ravinteiden pidättymistä kaiva-
malla avovetisiä altaita. (EV)

90 Kosteikko
(kartta 11, kuva 10)
2,0 ha

Kosteikkoa ja märkää, luhtaista niittyä. Eteläpäässä kiiltopajukkoa, pohjoispää avoimempaa. 
Runsaimpia lajeja ovat leveäosmankäämi, viitakastikka, korpikaisla, mesiangervo, luhtasara ja 
nurmilauha. 
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko.

91 Ojanko
(kartta 11)
0,15 ha

Oja rinnepeltojen keskellä. 
Kosteikkoratkaisu: Ojan levennys, padottu kosteikko.
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92 Ojan suu, puronvarsi
(kartta 11)
0,17 ha

Hongistonojan ja sivuojan yhtymäkohdassa on vaihtelevaa maastoa, osittain alavaa ja märkää. 
Alueella kasvaa nuorta lehtipuustoa, seassa joitakin suurempia hieskoivuja.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko. Hongistonojaa ei saa padota.

93 Korpi
(kartta 11)
0,28 ha

Kosteaa lehtimetsää. Tarkastettu tähystämällä pellon yli.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko. Ennen perustamista on hyvä tarkastaa kasvillisuus pai-
kan päällä.
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Kartta 12. Kohteet 94–99.
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94 Koivikko
(kartta 12)
0,94 ha

Kuivatettu korpi kasvaa 40–50-vuotiasta koivikkoa.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko.

95 Laakson pohja
(kartta 12)
0,99 ha

Pajukkoa, koivikkoa ja avomaata ojan varrella.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko.

96 Suon reuna
(kartta 12)
0,87 ha

Lehtipuustoa kasvava suon reunus.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko.

97 Santoja, pelto
(kartta 12 ja 13)
0,67 ha

Aktiiviviljelystä jäänyt märkä, tasainen pelto. Pellon pinta on vain vajaa puoli metriä ojaveden 
pinnan tason yläpuolella.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko. Kaivumailla voi korottaa loppupeltoa ja parantaa niiden 
viljeltävyyttä.

98	ja	99	Vaanilanlahti,	rantaluhta
(kartta 12 ja 13)
0,55 ha ja 0,74 ha

Nuorta koivikkoa, lepikkoa ja pajukkoa kasvavia alueita, osittain ruohikkoista avoluhtaa. Suu-
reksi osaksi Natura 2000 -aluetta.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko.
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Kartta 13. Kohteet 97–105.
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100	Santoja,	lehtimetsä,	niitty
(kartta 13)
1,4 ha

Santojan varrella kasvaa haapavaltaista lehtoa. Uoman etelärannalla on myös avointa niittyä. 
Purouoma on luonnontilainen.
Kosteikkoratkaisu: Kaivetut kosteikot purouoman sivuun. Uomaa ei saa tukkia.

101 Notkelma
(kartta 13)
0,10 ha

Harvapuustoinen pieni notkelma, 2–4 metriä syvä.
Kosteikkoratkaisu: Padottu allas.

102 Allas, joutomaa
(kartta 13)
0,26 ha

Ruo’on ja osmankäämen täyttämä allas Santojan varrella. Altaan penger on syöpynyt pois-
toputken kohdasta, mistä johtuen vedenpinta on alhaalla. Kosteikon yhteydessä on märkää 
joutomaata.
Kosteikkoratkaisu: Penkereen korjaus. Kosteikkoa voi laajentaa kaivamalla etelään päin. Jos 
Santojaan tehdään kynnyksiä, on niiden oltava tekokoskia, joista kala pääsee uimaan ylös.

103 Korpi
(kartta 13)
0,32 ha

Vetinen, korpinen vesakko, jossa aluskasvillisuudessa vallitsee viitakastikka.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko, johon ohjataan myös pohjoispuolisen ojan vedet.
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Kuva 11. Kohteet 104 ja 105. Etualalla näkyy Vaanilanlahden kampakosteikko, jonka takana kohde 
104 on peltojen ympäröimä heinikkoa ja pajukkoa kasvava alue. Tämän oikealla puolella ole-
va luhtainen lahdelma on kohde 105. Kuva on otettu kampakosteikon kaivuun jälkeisenä kesä-
nä 2011. (Lentokuva Vallas Oy) 

104	Entinen	niittyalue
(kartta 13, kuva 11)
8,3 ha

Laaja pajukkoa kasvava alue, joka on aiemmin ainakin osittain ollut laidun- tai niittoniittynä, 
jopa peltona, mutta on nykyään käyttämätön. 
Kosteikkoratkaisu: Alueella on tilaa isollekin kosteikolle. Toteutettava kaivamalla. Läjitysmailla 
voi parantaa märkien osien viljeltävyyttä.

105	Vaanilanlahti,	pajuluhta
(kartta 13 ja 14, kuva 11)
2,3 ha

Enimmäkseen avointa, reunoilta pajukkoista ruoho- ja heinikkoluhtaa. Alue kuuluu Natura 
2000 -alueeseen.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko.
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Kartta 14. Kohteet 105–112.
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106	Pajalahti,	luhtaniitty
(kartta 14)
0,52 ha

Suurruohoinen avoluhta. Osittain Natura 2000 -aluetta.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko.

107	Pajalahti,	luhta	
(kartta 14)
1,8 ha

Pajukkoa kasvava luhta. Osittain Natura 2000 -aluetta.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko.

108 Pelto
(kartta 14)
0,07 ha

Viljelyksessä oleva pelto.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko.

109 Kouvolanselkä, luhta
(kartta 14)
0,40 ha

Ojan suussa oleva avoin niittyalue tervaleppäluhtien välissä. 
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko.

110	ja	111	Anteelanlahti,	luhta-alueet
(kartta 14)
0,45 ha ja 0,40 ha

Isosorsimovaltaisella luhdalla kasvaa pajukkoa ja yksittäisiä leppiä sekä koivuja.
Kosteikkoratkaisu: Kaivetut kosteikot.

112	Suurruohoniitty
(kartta 14)
0,26 ha

Mesiangervoa kasvava avoalue rannassa.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko.
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Kartta 15. Kohteet 113–114.
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113 Hakkuu
(kartta 15)
0,34 ha

Hakkuuala, jossa koivuja ja kitukuusia säästöpuina. Alueen halki virtaa matalauomainen ojan-
ne. Maaperä on saviperäistä.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko.

114 Koivukorpi
(kartta 15)
0,38 ha

Vetinen, puustoinen korpi, johon rajautuva pelto on alava.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko. Kaivumaa pellon korottamiseen.
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Kartta 16. Kohteet 115–124.
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115 Noronotko
(kartta 16)
1,3 ha

Puustoinen noronotkelma on 2–3 metriä syvä. Siinä kasvaa raitaa, harmaaleppää ja koivuja. 
Kosteikkoratkaisu: Patoketju.

116 Noronotko
(kartta 16)
0,78 ha

Notkelma on 3–5 metriä syvä, lehtipuustoa kasvava.
Kosteikkoratkaisu: Patoketju.

117 Noronotko
(kartta 16)
0,31 ha

Noronotko on syvyydeltään noin kaksi metriä. Alin osa (n. 80 metrin matkalla) on laakeapoh-
jaista, lähes puutonta, kasvaa nokkosta ja mesiangervoa. Pohjavesivaikutuksesta kertoo kevät-
linnunsilmän runsaus, mutta alueella ei kuitenkaan ole selvää lähdettä tai tihkupintaa. Laakson 
reunaluisuilla kasvaa raitoja, leppiä ja niukemmin kuusia. 
Kosteikkoratkaisu: Padottu kosteikko. Yläosaan, pellon alle laskeutusallas kaivamalla.

118 Noronotko
(kartta 16)
0,59 ha

Melko jyrkkärinteinen, avohakattu laakso, jonka pohja on 7–8 metriä tien pinnasta.
Kosteikkoratkaisu: Padottu allas.

119 Korpisaareke
(kartta 16) 
0,49 ha

Lehtipuusaareke, jossa länsipuoli vetistä korpea. Lajeina halava, hieskoivu, kastikat ja mesian-
gervo. Rajoittuva pelto on märkää turvemaata.
Kosteikkoratkaisu: Kosteikko kaivetaan pellon ja metsikön rajaan, oja laajennetaan altaaksi. 
Kaivumailla korotetaan peltoa.
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120 Oja
(kartta 16)
0,17 ha

Alava, märkä, viljelty turvemultainen pelto. Oja on vain noin 30 cm syvä ja sen pientareet ovat 
leveät.
Kosteikkoratkaisu: Ojan laajennus, kaivumassoilla korotetaan peltoa.

121	Vesoittunut	pelto
(kartta 16)
0,36 ha

Pajukkoa ja harvaa koivikkoa kasvava entinen pelto.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko, josta vesi johdetaan hajotusojastolla puustoiseen ranta-
luhtaan. Melko työläs kohde, koska kaivettavaa on melko paljon maanpinnan tasosta johtuen.

122 Avoruohosto
(kartta 16)
0,13 ha

Kosteaa suurruohostoa, jolla kasvaa yksi heikkorunkoinen mänty ja hiukan leppävesakkoa.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko ja hajotusojasto.

123 Luhta
(kartta 16)
0,14 ha

Isosorsimon valtaama tervaleppäluhta.
Kosteikkoratkaisu: Laskeutusallas ja hajotusojasto.

124 Luhta, rantalehto
(kartta 16)
0,54 ha

Pelto-oja on kaivettu suoraan järveen harmaaleppälehdon ja luhta-alueen halki. Rantaluhta on 
enimmäkseen isosorsimon vallassa.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko.
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Kartta 17. Kohteet 125–128.
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125	Takalahti,	luhta
(kartta 17)
1,7 ha

Isosorsimoa ja pajukkoa kasvava laaja luhtaniitty, jonka läpi pellolta tuleva oja kaivettu suoraan 
järveen.
Kosteikkoratkaisu: Kampakosteikko.

126	Etulahti,	luhta
(kartta 17, kuva 12)
1,5 ha

Edellisen (125) kaltainen enimmäkseen puuton luhta-alue.
Kosteikkoratkaisu: Kampakosteikko.

Kuva 12. Kohde 126. Etulahden laaja luhta-alue on suurelta osin isosorsimon vallassa. Pellolta laskeva 
oja on kaivettu suoraan luhdan läpi. (EV)
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127 Noronotko
(kartta 17)
0,32 ha

Enimmäkseen nuorta harmaaleppää kasvava U-muotoinen laakso, syvyydeltään jopa seitse-
män metriä. Pohjalla nokkosta ja viitakastikkaa. Kevätlinnunsilmä kertoo pohjavesivaikutuk-
sesta, mutta varsinainen lähde tai tihkupinta puuttuu. 
Kosteikkoratkaisu: Patoketju, kaksi tai kolme isompaa allasta. Alemmas, karttarajauksen ala-
puolelle mahdollisesti pienempiä altaita.

128	Entiset	kala-altaat
(kartta 17)
0,37 ha

Pengerryksin padotut entiset kalankasvatusaltaat, joissa nykyään kasvaa nuorta leppää. Pie-
neltä osin vielä vesitettyinä.
Kosteikkoratkaisu: Altaiden kunnostus. Mahdollista ohjata länsipuolen oja laskemaan altaiden 
kautta. 
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Kartta 18. Kohteet 129–130.



68 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 234/2012

129 Lehto
(kartta 18)
0,23 ha

Entiselle metsäniitylle kasvanut suurruoholehto. Puusto on heikkokasvuista koivua, leppää ja 
pajuja. 
Kosteikkoratkaisu: Kaivamalla tehty kosteikko mahdollinen, mutta melko työläs.

130 Leppälehto
(kartta 18)
0,30 ha

Rantalehdon pellonpuoleinen reuna on melko vähäpuustoista ruohikkoa.
Kosteikkoratkaisu: Kaivettu kosteikko pellon ja rantaleppien väliin.

5 Yleissuunnitelman tuloksia

Hiidenveden lähialueelta löytyi kohtalaisen paljon kosteikkopaikkoja. Tähän suunnitelmaan si-
sältyy yhteensä 130 kosteikkopaikkaa, yhteisalaltaan 139 hehtaaria. Kohteiden pinta-ala vaih-
telee välillä 0,02–28 ha ja keskipinta-ala on 1,1 ha. Suuri osa kohteista sijaitsee pienempien 
ojien ja norojen notkelmissa, joissa kosteikko voidaan perustaa patoamalla. Myös järven ran-
taluhdilla on hyviä paikkoja kosteikoille. Kosteikoista 52 on sellaisia, jotka voidaan perustaa 
ei-tuotannollisten investointien tuella. 

6 Kosteikkojen toteutuskeinot

6.1 Hiidenveden kunnostus 2012–2015 -hanke

Hiidenveden kunnostushankkeessa on painopisteenä järven kiintoaines- ja ravinnekuorman, 
varsinkin fosforin vähentäminen kuormituksen alkulähteillä. Yhtenä keinona tässä on vesien-
suojelukosteikoiden rakentaminen. Edeltävällä hankekaudella 2008–2011 tehtiin yhteensä 74 
kosteikkokohdetta. Käytännössä työ tehdään yhteistyömallilla yhdessä hankkeen, maanomis-
tajan ja koneurakoitsijan kanssa.

Hiidenvesihanke on hoitanut suunnittelun, sopimukset, lupien ja suostumusten hankinnan, 
konsultoinnin ja työnaikaisen opastuksen. Useimmiten hanke on maksanut kosteikon kaivuku-
lut. Maanomistajan tehtäväksi on jäänyt raivaus sekä kaivumassojen poistokuljetus ja läjitys.
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6.2 Kosteikon perustaminen ei-tuotannollisten investointien tuella

Monivaikutteisen kosteikon perustamiseen voi saada ei-tuotannollisten investointien tukea. 
Tukea maksetaan korkeintaan 11 500 euroa hehtaarilta. Pienistä kosteikoista, kooltaan 30–50 
aaria, maksetaan kosteikkokohtainen 3226 euron tuki. Tukiehtoina on, että kosteikon vesi- ja 
tulva-alue on vähintään 0,5 prosenttia yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta. Samaan aikaan 
perustettavat, aiemmin perustetut tai valuma-alueen luontaiset kosteikot voidaan laskea mu-
kaan edellä mainittuun 0,5 prosentin vähimmäisalaan. 

Kosteikkohankkeen tukeen oikeuttavaan sopimusalaan lasketaan kosteikon vesi- ja tulva-alu-
eiden lisäksi mukaan myös kosteikon reunukset eli penkereet ja hoidon kannalta tarpeellinen 
reuna-alue. Kosteikkohankkeen on oltava vähintään 30 aaria, mutta se voi koostua useammas-
ta kohteesta, esim. kosteikkojen ketjusta, jos yksittäiset kohteet ovat alaltaan vähintään viisi 
aaria. Peltoja on oltava yli 20 prosenttia kosteikon yläpuolisesta valuma-alueesta. Ei-tuotan-
nollinen tuki on kytketty kosteikon hoitotukeen eli viljelijän on haettava erityistukisopimusta 
monivaikutteisen kosteikon hoidosta investoinnin toteuttamisen jälkeen. Tuki maksetaan kus-
tannusperusteisesti eli perustamisesta aiheutuneiden kustannusten mukaan.

6.3 Kosteikon hoito ympäristötuen erityistuella

Monivaikutteisen kosteikon hoito–erityistuki on korkeintaan 450 euroa hehtaarilta vuodessa. 
Tukea voidaan saada myös kosteikkoon liittyviin suojavyöhykkeisiin joko osana kosteikkoa tai 
erillisenä suojavyöhyketukena, joka on samansuuruinen kuin kosteikkotuki. Tukikelpoisuuden 
ehtona on, että kosteikon yläpuolisesta valuma-alueesta on oltava peltoa yli 20 prosenttia, 
toisin sanoen sama ehto kuin ei-tuotannollisessa kosteikkotuessa. Hoitohankkeessa ei kui-
tenkaan ole vähimmäisehtoa kosteikon vesi- ja tulva-alueen osuudesta yläpuolisen valuma-
alueen pinta-alasta. Tukisopimuksen voi solmia joko 5- tai 10-vuotiseksi. Tuen määrä riippuu 
hoitokustannuksista ja mahdollisista tulonmenetyksistä.

Sopimushakemukseen tarvitaan kosteikon hoitosuunnitelma, kustannuslaskelma ja mahdolli-
nen vuokrasopimus koko sopimuskauden ajaksi. Sopimusalasta on pidettävä hoitopäiväkirjaa.
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Hoitosuunnitelma  

Perinnebiotoopin, lumokohteen ja kosteikon hoidon erityistukea haettaessa viljelijän on 
esitettävä tätä yleissuunnitelmaa tarkempi hoitosuunnitelma. Suunnitelman voi tehdä itse 
tai teettää asiantuntijalla. Tärkeintä on miettiä mitä toimia kukin on halukas tekemään tai 
teettämään kohteessa.  

Hoitosuunnitelmassa tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat: 

- hakijan taustatiedot 

- sopimukseen haettavat lohkot ja niiden pinta-alat 

- kohdetyyppi   

- alueen arvot 

- alueen maankäytön historia, mikäli tiedossa 

- puuston, kasvillisuuden ja rakenteiden kuvaus 

- peruskunnostustoimenpiteet (kuten raivaus, harvennus, aitaus)  

- vuotuiset hoitotoimenpiteet (mm. niitto, eläinten valvonta) 

- kustannusarvio 

- mahdollisesti valokuvia 

Maksatuksen hakuun pitää liittää mm. suunnitelma, lohkokartta ja hoitopäiväkirja. 

 

6.4 Suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito

Usein kosteikon yhteyteen kannattaa perustaa suojavyöhyke kosteikkoon rajoittuville pelloille. 
Suojavyöhykkeen perustamiseen hoitoon voi saada tukea kustannusperusteisesti vuosittain 
enintään 450 euroa hehtaarilta. 

Suojavyöhyke on keskimäärin vähintään 15 metriä leveä monivuotisen heinänurmen peittämä 
peltoalue vesistön tai valtaojan reunalla. Tarkoitukseen käy myös kokonainen, pieni peltoloh-
ko. Sopivia paikkoja suojavyöhykkeelle ovat mm. jyrkät, kaltevat sekä eroosion tai tulvan vai-
vaamat pellonreunat, joiden valumat kuormittavat vesistöä.

Ensisijaisesti suojavyöhyke hoidetaan niittämällä kerran kasvukauden aikana. Samalla niittojä-
te korjataan pois. Näin vesiensuojelu toteutuu tehokkaasti. Niittojätteen saa käyttää haluamal-
laan tavalla, mutta sitä ei tule varastoida suojavyöhykkeen alueella. 

Suojavyöhykettä voi hoitaa myös laidunnuksella tai laidunnuksen ja niiton yhdistelmähoitona, 
mikäli siitä ei koidu haittaa vesiensuojelulle. Laidunnukseen ei kuitenkaan sovi eroosioherkkä 
rantapelto tai tulvakohde.
Sopimuskauden aikana ei lannoiteta suojavyöhykettä eikä käsitellä sitä torjunta-ainein. Paik-
kauskylvöjä voi olla tarpeen tehdä kauden aikana.

Hoidon voi toteuttaa myös yhdessä naapureiden kanssa tai urakoitsijan palveluita käyttäen. 
Suojavyöhykesopimus voi olla viisi- tai kymmenenvuotinen.
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Lisätietoa rahoituksesta 

Tietoa tukimuodoista sekä hakuoppaita ja lomakkeita 
www.mavi.fi > Viljelijätuet > Maatalouden ympäristötuki & Hakuoppaat ja ohjeet 

Tietoa maatalouden ympäristönsuojelusta, lomakkeita suunnitelmien pohjaksi ja MTK:n 
suunnittelijalista 

www.ymparisto.fi/TEHO
www.ymparisto.fi > Alueellista ympäristötietoa > Uusimaa > Ympäristönsuojelu > 
Maatalouden ympäristönsuojelu tai pikaosoite www.ymparisto.fi/uus/maatalous
www.proagria.fi
www.maaseutu.fi

Tietoa yhdistyksien erityistukihausta 

www.kotiniitty.net

Lisätietoja voi kysellä kunnan maaseutuasiamieheltä, ELY-keskuksilta ja neuvontajärjestöiltä 
sekä suoraan Hiidenvesihankkeesta (www.hiidenvesi.fi).
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Liitteet
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Liiteluettelo	

Liite 1 .   Kosteikkotiedot
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Liite 1. (1/3)

Kosteikkotiedot. Sarakkeet vasemmalta oikealle: Kohteen numero, kohteen pinta-ala, 
valuma-alueen pinta-ala, kosteikon vesialan osuus valuma-alueen pinta-alasta, peltoala 

valuma-alueella, pellon osuus valuma-alueesta ja kosteikon tukikelpoisuus  
(1 = kohde voidaan toteuttaa ei-tuotannollisten investointien tuella ja  

0 = kohde on toteutettava muulla rahoituksella).

Liite 1. Kosteikkotiedot. Sarakkeet vasemmalta oikealle: Kohteen numero, kohteen pinta-ala, valuma-alueen pinta-ala, kosteikon 
vesialan osuus valuma-alueen pinta-alasta, peltoala valuma-alueella, pellon osuus valuma-alueesta ja kosteikon tukikelpoisuus (1 = 
kohde voidaan toteuttaa ei-tuotannollisten investointien tuella ja 0 = kohde on toteutettava muulla rahoituksella). 

Kohteen 
numero

Kohde
(ha)

Valuma-
alue (ha)

Kosteikon 
osuus % Pelto (ha) Pelto% Tukikelp.

1 0,08 66,7 0,1 % 4,7 7,0 % 0
2 0,26 67,9 0,4 % 5,5 8,1 % 0
3 0,09 61,6 0,2 % 4,8 7,9 % 0
4 0,37 140,1 0,3 % 3,8 2,7 % 0
5 0,95 82,4 1,2 % 6,5 7,9 % 0
6 0,17 225,3 0,1 % 86,7 38,5 % 0
7 0,46 165,1 0,3 % 67,3 40,8 % 0
8 2,99 138,7 2,2 % 55,2 39,8 % 1
9 0,81 61,5 1,3 % 29,3 47,7 % 1

10 0,32 36,5 0,9 % 20,3 55,8 % 1
11 0,16 56,9 0,3 % 29,3 51,6 % 0
12 0,10 6,1 1,6 % 3,0 49,4 % 0
13 1,42 85,3 1,7 % 45,1 52,9 % 1
14 0,05 9,7 0,5 % 4,7 48,7 % 0
15 1,69 26,0 6,5 % 11,5 44,4 % 1
16 0,47 817,8 0,1 % 79,3 9,7 % 0
17 0,15 32,2 0,5 % 15,6 48,4 % 0
18 0,20 126,8 0,2 % 20,7 16,4 % 0
19 0,27 175,9 0,2 % 46,6 26,5 % 0
20 0,41 18,8 2,2 % 2,9 15,4 % 0
21 0,38 518,4 0,1 % 14,8 2,9 % 0
22 0,14 10,3 1,3 % 1,7 16,1 % 0
23 0,12 78,8 0,2 % 14,6 18,6 % 0
24 0,48 58,2 0,8 % 8,6 14,9 % 0
25 0,55 40,1 1,4 % 4,4 11,0 % 0
26 0,30 9,9 3,0 % 0,3 3,4 % 0
27 0,18 26,9 0,7 % 2,8 10,4 % 0
28 0,16 9,8 1,6 % 3,9 40,1 % 0
29 0,84 228,3 0,4 % 92,5 40,5 % 0
30 0,35 24,6 1,4 % 13,3 54,1 % 1
31 0,16 15,3 1,0 % 1,9 12,2 % 0
32 2,38 40,8 5,8 % 10,4 25,5 % 1
33 1,10 72,6 1,5 % 25,8 35,5 % 1
34 0,82 37,8 2,2 % 10,7 28,4 % 1
35 0,32 149,1 0,2 % 20,9 14,0 % 0
36 0,33 40,3 0,8 % 6,4 16,0 % 0
37 0,27 9,1 3,0 % 4,3 47,1 % 0
38 0,27 15,4 1,8 % 9,5 61,6 % 0
39 0,50 12,5 4,0 % 7,3 58,8 % 1
40 0,25 11,9 2,1 % 4,9 40,9 % 0
41 15,56 2249,8 0,7 % 552,1 24,5 % 1
42 0,83 10,5 7,8 % 2,2 20,8 % 1
43 0,55 43,1 1,3 % 11,8 27,3 % 1
44 0,85 23,3 3,6 % 6,3 27,1 % 1
45 0,11 37,4 0,3 % 11,6 30,9 % 0
46 1,06 88,2 1,2 % 31,9 36,2 % 1
47 0,36 69,3 0,5 % 33,1 47,8 % 1
48 0,35 77,9 0,4 % 39,4 50,6 % 0
49 0,27 122,4 0,2 % 63,4 51,8 % 0
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Kosteikkotiedot. Sarakkeet vasemmalta oikealle: Kohteen numero, kohteen pinta-ala, 
valuma-alueen pinta-ala, kosteikon vesialan osuus valuma-alueen pinta-alasta, peltoala 

valuma-alueella, pellon osuus valuma-alueesta ja kosteikon tukikelpoisuus  
(1 = kohde voidaan toteuttaa ei-tuotannollisten investointien tuella ja  

0 = kohde on toteutettava muulla rahoituksella).

Liite 1. (2/3)

Kohteen 
numero

Kohde 
(ha)

Valuma-
alue (ha)

Kosteikon 
osuus % Pelto (ha) Pelto% Tukikelp.

50 0,52 611,3 0,1 % 129,5 21,2 % 0
51 0,21 596,6 0,0 % 126,0 21,1 % 0
52 0,47 69,4 0,7 % 21,9 31,5 % 1
53 0,22 37,5 0,6 % 10,6 28,1 % 0
54 0,13 21,4 0,6 % 7,2 33,8 % 0
55 0,06 343,3 0,0 % 59,0 17,2 % 0
56 0,33 48,1 0,7 % 6,4 13,4 % 0
57 0,73 55,3 1,3 % 5,3 9,6 % 0
58 0,09 28,5 0,3 % 0,6 2,0 % 0
59 0,07 44,8 0,2 % 0,2 0,4 % 0
60 28,37 266,2 10,7 % 68,4 25,7 % 1
61 1,00 472,1 0,2 % 108,8 23,0 % 0
62 0,06 476,3 0,0 % 110,3 23,1 % 0
63 0,03 2,8 1,3 % 0,4 16,3 % 0
64 0,08 34,4 0,2 % 1,5 4,4 % 0
65 0,26 38,1 0,7 % 6,1 16,0 % 0
66 0,45 75,2 0,6 % 16,9 22,4 % 1
67 0,66 80,7 0,8 % 19,7 24,5 % 1
68 0,37 47,9 0,8 % 12,9 26,9 % 1
69 0,21 47,5 0,4 % 11,0 23,1 % 0
70 0,28 54,5 0,5 % 16,1 29,5 % 0
71 0,18 46,9 0,4 % 11,1 23,6 % 0
72 0,05 21,0 0,3 % 2,7 13,1 % 0
73 0,15 53,8 0,3 % 21,1 39,3 % 0
74 0,23 14,7 1,6 % 3,0 20,8 % 0
75 0,52 21,0 2,5 % 11,7 55,5 % 1
76 11,28 1117,2 1,0 % 215,6 19,3 % 0
77 0,08 16,2 0,5 % 4,4 27,0 % 0
78 0,45 35,9 1,2 % 17,2 48,0 % 1
79 0,28 13,2 2,1 % 5,0 37,9 % 0
80 0,24 66,0 0,4 % 30,5 46,1 % 0
81 0,81 63,8 1,3 % 30,4 47,7 % 1
82 0,76 13,2 5,7 % 6,0 45,3 % 1
83 0,88 1487,2 0,1 % 95,9 6,4 % 0
84 0,41 18,8 2,2 % 7,2 38,2 % 1
85 0,35 73,7 0,5 % 21,7 29,4 % 1
86 0,12 12,6 0,9 % 1,3 10,0 % 0
87 0,08 12,4 0,6 % 5,5 44,2 % 0
88 0,24 116,3 0,2 % 29,9 25,7 % 0
89 0,22 114,1 0,2 % 29,9 26,2 % 0
90 1,96 71,9 2,7 % 17,5 24,3 % 1
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Kosteikkotiedot. Sarakkeet vasemmalta oikealle: Kohteen numero, kohteen pinta-ala, 
valuma-alueen pinta-ala, kosteikon vesialan osuus valuma-alueen pinta-alasta, peltoala 

valuma-alueella, pellon osuus valuma-alueesta ja kosteikon tukikelpoisuus  
(1 = kohde voidaan toteuttaa ei-tuotannollisten investointien tuella ja  

0 = kohde on toteutettava muulla rahoituksella).

Liite 1. (3/3)

Kohteen 
numero 

Kohde
(ha) 

Valuma-
alue (ha)

Kosteikon 
osuus % 

Pelto 
(ha) Pelto% Tukikelp.

91 0,15 42,2 0,4 % 7,3 17,2 % 0
92 0,17 39,8 0,4 % 1,7 4,4 % 0
93 0,28 31,5 0,9 % 4,5 14,1 % 0
94 0,94 6,0 15,7 % 2,6 43,0 % 1
95 0,99 58,4 1,7 % 10,7 18,3 % 0
96 0,87 181,1 0,5 % 31,6 17,5 % 0
97 0,67 452,0 0,1 % 73,2 16,2 % 0
98 0,55 53,7 1,0 % 14,9 27,7 % 1
99 0,74 62,3 1,2 % 20,6 33,1 % 1

100 1,38 525,4 0,3 % 95,0 18,1 % 0
101 0,10 4,8 2,2 % 1,6 32,6 % 0
102 0,26 51,9 0,5 % 17,5 33,7 % 0
103 0,32 102,8 0,3 % 43,9 42,7 % 0
104 8,31 113,8 7,3 % 42,4 37,3 % 1
105 2,25 64,3 3,5 % 39,9 62,0 % 1
106 0,52 34,0 1,5 % 27,7 81,5 % 1
107 1,83 32,5 5,6 % 21,9 67,5 % 1
108 0,07 25,7 0,3 % 5,1 19,8 % 0
109 0,40 56,2 0,7 % 36,5 65,0 % 1
110 0,45 23,6 1,9 % 14,2 60,1 % 1
111 0,40 87,1 0,5 % 19,0 21,8 % 1
112 0,26 23,9 1,1 % 5,3 22,2 % 0
113 0,34 30,9 1,1 % 9,3 30,0 % 1
114 0,38 17,6 2,2 % 3,9 22,0 % 1
115 1,34 102,2 1,3 % 27,3 26,7 % 1
116 0,78 42,1 1,9 % 14,9 35,3 % 1
117 0,31 39,0 0,8 % 14,2 36,3 % 1
118 0,59 73,7 0,8 % 35,1 47,7 % 1
119 0,49 37,7 1,3 % 25,2 66,9 % 1
120 0,17 18,9 0,9 % 11,8 62,4 % 0
121 0,36 29,2 1,2 % 12,4 42,5 % 1
122 0,13 17,2 0,8 % 5,7 33,5 % 0
123 0,14 26,6 0,5 % 13,6 51,1 % 0
124 0,54 41,6 1,3 % 14,7 35,2 % 1
125 1,65 91,6 1,8 % 26,4 28,8 % 1
126 1,51 71,2 2,1 % 34,1 47,9 % 1
127 0,32 19,2 1,7 % 5,4 28,2 % 1
128 0,37 27,3 1,3 % 3,4 12,6 % 0
129 0,23 41,3 0,5 % 6,5 15,7 % 0
130 0,30 7,6 3,9 % 2,2 29,6 % 1
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