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1 KOSTEIKKOKARTOITUKSEN TAVOITTEET  
Kosteikkokartoituksen tärkeimpinä tavoitteina oli löytää kohde tai kohteita, joka: 

 Edistää vesiensuojelua parantamalla ravinteiden ja kiintoaineen sitoutumista kosteikolla 

 Lisätä valuma-alueen veden varastointikapasiteettia ja vähentää veden tulvimista  

 Edistää kosteikkoluonnon monimuotoisuutta 

 Lisätä erityisesti vesilinnuille soveltuvia poikue-elinympäristöjä sekä ruokailu- ja levähdysalueita 

 Parantaa vesistön moninaiskäyttöä (esim. vähentämällä vesistössä olevaa vesikasvillisuutta)  

 
Palauttaa alueen luontaista vesitaloutta ( esim. turvemailla vesien virtauksen ohjaaminen ojista 
suolle, rimpialueiden kuivumisen vähentäminen ja suovedenpinnan nosto) 

 Palauttaa vedenkorkeus lähelle tasoa, joka kosteikolla oli ennen ihmisen aikaansaamaa kuivatusta 

 
Täyttää metsätalouden Kemera-luonnonhoitohankkeelle asetettavan ehdon vesiensuojelu-
kosteikon perustamiseksi (mm. valuma-alueella on oltava vähintään 2 eri omistajan kiinteistöä) 

 
Täyttää maatalouden ei-tuotannollisen investointituen ehdot vesiensuojelukosteikon 
perustamiseksi (mm. valuma-alueesta pellon osuus on vähintään 10 %) 

 

2 KARTOITUSTAVAT JA KARTOITUKSEN KOHTEENA OLEVA ALUE 

Sopivien kosteikkokohteiden kartoituksessa käytettiin Maanmittauslaitoksen kartta-aineistoja, 

kuten peruskarttoja, ortokuvia, vääräväriortokuvia, puuston tilavuustietoja sekä korkotasojen 

määritykseen laserkeilausaineistoja. Maastokartoitusta ei tehty. 
 

3 HANKEALUEEN YLEISKUVAUS  
 

Kartoitusalueen nimi Sijainti ETRS89-TM35FIN-koordinaatit 

TEINIJÄRVENOJA Riispyyn kylä, Merikarvia 
N/lat: 6881770 
E/lon: 207610 
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Kartoitettu alue 
 
Kosteikkokartoituksen kohteena oli ensisijaisesti Riispyyn kylän Teinijärvenojan alajuoksu Pohjoisen 
rantatien itäpuolella ja alue on rajattu mastokarttaan ja ortokuvaan pinkillä värillä. 
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Päävesistöalue ja valuma-alue, jolla punaisella merkitty hankealue sijaitsee 
Suomen ympäristökeskuksen VALUE Valuma-alueen rajaustyökalun automaattisella rajauksella 
Teinijärvenojan valuma-alue on 2 900,8 ha (29 km2). Tämä tarkoittaa sitä valuma-aluetta joka ulottuu 
Teinijärvenojaan sen länsipäässä juuri ennen Riispyynlahtea.  
 
Jos huomioidaan Teinijärvenojan valuma-alue Teinijärvellä olevaan purojen risteyskohtaan saakka, laajuus 
on n. 2 700 ha. Teinijärvenojan risteyskohdasta pohjoiseen(Riispyyn kylälle) ulottuvan puron valuma-alue 
on noin 150 ha ja purojen risteyskohdasta länteen kohti Riispyynlahtea ulottuva valuma-alue on n. 50 ha.  

 

 
 
 
VALUE-valuma-aluejakoehdotuksessa Teinijärvenojaan liittyy 3 erillistä valuma-aluetta (numerot 1266, 
1267 ja 1268) ja rajaukset noudattavat edellisessä kuvassa olevia rajauksia. 
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Valuma-alueen alapuolisen vesialueen ekologinen tila v. 2013 Syken VESIKARTAN tietojen mukaan: 

• Riispyynlahden merialueen tila on tyydyttävä 

• Muutosta ei ole tapahtunut v. 2008 tilanteesta 
 

 

 
 
 

 
 

 
Alueen yleiskuvaus 
Teinijärvenojan alajuoksu kuivuneen Teinijärven alueella on tavanomaista metsätalousaluetta, jossa on tehty 
ojituksia metsä- ja maatalousalueilla.  
 
Teinijärvi on kuivunut merkittävästi alueen ojitusten ja maankohoamisen vuoksi ja on nykyisin pensoittunutta 
aluetta. Se on kosteikon perustamiselle otollista aluetta, koska se on ollut aiemmin vesialuetta ja sijaitsee 
muuta aluetta hieman alemmalla tasolla. 
 
Teinijärvenojan luonnontilaa on muutettu merkittävästi kaivamalla ja oikomalla sitä sekä ohjaamalla siihen 
sen yläpuolisella valuma-alueella laajojen kivennäis- ja turvemaiden ojitusvesiä.  
Vastuu patorakenteista ja patolaitteista 
Vastuu patopenkereiden ja patolaitteiden hoidosta on sillä kiinteistön omistajalla, jonka kiinteistöllä 
patolaitteet sijaitsevat tai hänen kirjallisesti valtuuttamallaan taholla. 
Vettymishaittojen huomiointi ja muutokset lähiympäristön kuivatustilassa 
Kosteikko perustetaan aina siten, että se ei aiheuta muutoksia kosteikon naapurikiinteistöjen kuivatus-
tilassa ellei naapurikiinteistönomistajien kanssa ole siitä sovittu erikseen kirjallisella suostumuksella. 
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Kartoitusalueen kasvupaikat, maaluokat, puustoindeksit ja happamat sulfaattimaat.  
 
Aineistojen lähde: Paikkatietoikkuna.fi –verkkosivusto 4.6.2016 
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Geologian tutkimuskeskus ei ole vielä kartoittanut systemaattisesti happamia sulfaattimaita Riispyyn alueelta 
(ks. oheiset kartat). Tietoja niiden mahdollisesta esiintymisestä voi saada esimerkiksi paikallisilta 
maanomistajilta, maatalousviranomaisilta tai metsänhoitoyhdistyksestä.  
 
Happamista sulfaattimaista aiheutuvia ongelmia ovat mm. maaperän ja vesistöjen happamoituminen sekä 
haitallisten metallien liukeneminen maaperästä ja sitä kautta myös pintavesien kemiallisen ja ekologisen tilan 
heikkeneminen aiheuttaen mm. kalakuolemia (lähde Geologian tutkimuskeskus). 
 
Happamien sulfaattimaiden esiintyminen kosteikon alueella vaikuttaa kosteikon kaivuuseen ja penkereiden 
rakentamiseen. Jos happamia sulfaattimaita esiintyy, kaivuumassat täytyy peittää välittömästi tai kaivuu 
täytyy tehdä ns. märkäkaivuuna. 
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4 TOPOGRAFIA 
Topografian määritys Lisätiedot Kartoitusalueen korkeustaso 

  tasolaserilla 
  GPS-mittauksella 
  laserkeilausaineisto 

Rakennustöiden aikana voidaan tarvittaessa 
käyttää esimerkiksi tasolaseria patolaitteiden 
asentamiseen ja patopenkereiden 
rakentamiseen suunnitellulle korkeudelle 

2-3,5 m + N2000 

Kiinteistörajat on asemoitu laserkeilausaineiston päälle 
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Laserkeilauskuvassa korkeuskäyrät ovat 0,5 m korkeusvälein. Valkoisen ja punaisen viivan kuvatun käyrän 
välinen korkeusero on 0,5 metriä ja punaisten viivojen välinen korkeusero on 0,5 metriä. 
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Laserkeilauskuvassa korkeuskäyrät ovat 0,5 m korkeusvälein. Kahden paksulla viivalla kuvatun käyrän 
välinen korkeusero on 1 metri. Arvot ovat korkeutta metreinä merenpinnasta + N2000-
korkeusjärjestelmässä. 
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Laserkeilauskuvassa erottuvat hyvin tumman sinisenä kaivetut uomat ja mm. Teinijärvenojan länsireunalla 
ojan kaivuun yhteydessä kasatut maa-aineskumpareet. Teinijärven matalin kohta sijaitsee Teinijärvenojan ja 
”Riispyyn puron” risteyskohdan itäpuoleisella alueella. 
 

Korkeuskäyrät ovat 0,25 m korkeusvälein. Kahden paksulla viivalla kuvatun käyrän välinen korkeusero on 
0,5 metriä. Arvot ovat korkeutta metreinä merenpinnasta + N2000-korkeusjärjestelmässä. 
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5 TEINIJÄRVENOJAN KOSTEIKKOALUE METSÄTALOUDEN KEMERA-
LUONNONHOITOHANKKEENA 
Keltaisella viivalla on rajattu alue, joka sopii Metsätalouden Kemera-luonnonhoitohankkeena toteutettavaksi 
vesiensuojelukosteikoksi. Alueeseen sisältyy Teinijärvenojan ja sen pohjoisen haaran kohdalle soveltuva alue. 
Kosteikko tehtäisiin kaivamalla kosteikon alueelta 0,2–1,2 m, keskimäärin 0,7 m:n syvyydeltä maa-ainesta. 
Korkeuskäyrät ovat 0,5 m korkeusvälein. Kahden paksulla viivalla kuvatun käyrän välinen korkeusero on 1 m. 
Arvot ovat korkeutta metreinä merenpinnasta + N2000-korkeusjärjestelmässä. 
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Alue on ilmakuvan perusteella puuston ja pensaikon peittämää aluetta. Keltaisen viivan rajaama alue on n. 
2 ha ja kosteikko voitaisiin toteuttaa koko alueelle tai osittain, jolloin esimerkiksi kaivumassat voitaisiin sijoittaa 
reuna-alueille ja keinosaariksi. 
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6 ”RIISPYYN PURO” MAATALOUDEN EI-TUOTANNOLLISEN 
INVESTOINTITUEN KOSTEIKKOHANKKEENA 
Teinijärveen pohjoisesta laskeva puro täyttää maatalouden ei-tuotannollisen investointituen edellytykset kosteikon 
rakentamiseksi. Edellytyksinä on, että puron valuma-alueesta vähintään 10 % on käytössä olevaa peltoa ja alla olevien 
suuntaa antavien mittausten mukaan tämä ehto täyttyy (mitattuna 15, 9 %). Lisäksi edellytyksenä on että kosteikon pinta-
ala kannattaisi olla vähintään 0,5 % valuma-alueesta (pitää olla vähintää 0,46 ha). Tällöin myös tukitaso nousee. 

 
Valuma-alueen pinta-ala Valuma-alueen peltojen ala Peltojen osuus valuma-

alueesta (on oltava 
vähintään 10 %) 

Kosteikon pinta-alan on oltava 
mielellään vähintään 0,5 % valuma-
alueesta 

91 2513 m2 = 91,25 ha 
9 7050 m2 + 4 8039 m2= 
14 5089 m2 =  14, 51ha 

14,51 x 100 /91,25 = 
15,9 % 

0,5 % 91,25 ha:sta = 
= 0,46 ha 
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Maatalouden ei-tuotannollisen investointituen ehtojen tarkoittama kosteikko, ns. Riispyyn puron eti-
kosteikko voitaisiin toteuttaa esimerkiksi pelkästään kiinteistön 484-414-2-187 alueelle, johon sopisi n. 0,53 
ha:n laajuinen kosteikko. Luonnollisesti kosteikko voisi olla ulottua myös naapurikiinteistöille, jolloin se vois 
olla laajempi. Kosteikko tarkoittaisi vesialuetta ja reunapenkereitä, joihin vesialueelta kaivettava maa-aines 
voitaisiin sijoittaa ja maisemoida. Kosteikkoon ei saisi tulla vettä etelästä tulevasta Teinijärvenojasta, koska 
silloin valuma-alue kasvaisi huomattavan paljon suuremmaksi eikä peltoprosentti-vaatimus enää täyttyisi. 
 

 
 

 

Kosteikkoon saisi tulla vettä vain 
Teinijärveen pohjoisen suunnasta 
laskevasta ”Riispyyn purosta”. 

Kosteikko voitaisiin ulottaa 
myös naapurikiinteistöjen 
alueelle tai perustaa 
Teinijärvenojan varteen 
kosteikko esim. metsä-
talouden Kemera-
luonnonhoitohankkeena 
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7 KOSTEIKKORAKENTAMISEN TOIMENPITEITÄ 
Tiivistelmä tärkeimmistä toimenpiteistä, joita tehdään tavallisesti kosteikkorakentamisessa ja jotka voisivat 
olla tarpeellisia Teinijärven alueen kosteikolla. 

• Lähtökohtana on, että suunnittelua tehdään yhdessä kosteikon kiinteistönomistajien ja 
naapurikiinteistöjen omistajien kanssa. Yhteistyö jatkuu myös kosteikon käytännön 
rakentamistöiden aikana. 

• Naapurikiinteistöjen kuivatustilanteet eivät muutu kosteikon rakentamisen vuoksi, mikäli 
niiden kiinteistöjen omistajat eivät halua kosteikon heikentävän oman kiinteistön 
kuivatustilannetta. Siinä tapauksessa suunnittelu ja rakentaminen täytyy tehdä huolella. 

• Puuston ja pensaikon poisto 

o Tehdään yleisesti koko alueella siten, että puusto/pensaikko poistetaan myös patopenkereiden ja 
kaivuusta muodostuvien läjitysalueiden kohdalta.  

o Tavallisesti suositaan kokopuukorjuuta, mutta jonkin verran hakkuutähteitä voidaan jättää 
kosteikolle. Jos kyseessä on kaivamalla tehty kosteikko, hakkuutähteet lisäävät kaivetuille alueille 
orgaanisen aineksen määrää mikä on eduksi vesiselkärangaton yhteisöjen muodostumiselle, joita 
taas mm. sorsanpoikaset käyttävät ravintonaan. 

o Teinijärvellä puuston ja pensaikon poisto olisi välttämätöntä ennen kaivuritöitä 

• Kosteikon perustaminen patoamalla tai kaivamalla 

o Patoamalla perustettava vaihtoehto on yleensä kustannustehokkaampi, koska pelkillä 
patopenkereillä voidaan saada aikaan avovesialueita.  

o Kaivamalla tehtävä kosteikko on toimiva vaihtoehto silloin, jos patoamiseen ei ole edellytyksiä joko 
topografian tai jos patopenkereitä joudutaan rakentamaan pitkälti maanomistusolojen vuoksi. 
Kaivamalla voidaan kosteikko perustaa käytännössä melkein mihin tahansa, myös Teinijärven 
alueelle. Kaivukosteikkojen huonona puolena ovat mm. suuret kaivumassojen määrät ja niiden 
siirto joko keinosaariksi tai reunapenkereille ja maisemointi, mikä aiheuttaa aina kustannuksia ja 
lisätyötä (esim. talvella mahdollisesti maanpinnan jäädyttäminen). 

o Kaivetut syvännealueet voivat säilyä sulina läpi talven, jolloin niissä olevat selkärangattomat voivat 
selviytyä talven yli. Sen ansiosta seuraavana kesänä kosteikkojen vesiselkärangatonyhteistöt 
voivat elpyä nopeammin. Tämä edistää myös monimuotoisuuden säilymistä ja esimerkiksi sorsien 
poikasille tärkeän vesiselkärangatonravinnon saatavuutta.  

o Teinijärvellä patoamalla tehtävän kosteikon kustannustehokkuus riippuu mm. siitä, mitkä 
kiinteistönomistajat lähtisivät mukaan hankkeeseen. 

o Teinijärvelle kosteikko kannattaisi perustaa todennäköisesti kaivamalla 

• Patolaitteiden avulla voidaan säädellä kosteikon vedenkorkeutta 

o Patolaitteina käytetään monenlaisia keinoja säädellä vedenpintaa ja mahdollisesti myös tyhjentää 
kosteikko aika ajoin. Tyhjentämisvaihtoehto on hyvä tehdä silloin, jos kosteikko halutaan tehdä 
vesilintujen elinympäristöksi, sillä muutaman vuoden välein toteutettava kosteikon kuivatus ja 
kesannointi lisäävät kasvillisuuden määrää kosteikon pohjalle. Kun vesi nostetaan syksyllä 
kehittyneen kasvillisuuden päälle, vesilinnuille tulee hyvät ruokailumahdollisuudet. 

o Teinijärvenojaan kannattaisi rakentaa todennäköisesti kiviverhoiltu pohjakynnys, koska sen 
virtaamat tulvakauden aikaan ovat suuret. Lisäksi tällainen patolaite on luonnonmukainen. 

o ”Riispyyn puroon” voitaisiin rakentaa myös vastaava rakenne tai toisena vaihtoehtona 
kiviverhoiltu pohjakynnys tiivisteseinällä, jolloin kosteikon vedenpinnan säätely olisi 
helpompaa ja joustavaa. 

• Tehdään kosteikon reunoille luonnon monimuotoisuutta ja virkistyskäyttöä tukevia 
toimenpiteitä 

o Kosteikon reunapenkereille tai alueille, jonne kaivumaata on kasattu ja maisemoitu, voidaan tehdä 
riistaa varten riistapelto (esim. hirvieläimille, jäniksille, kyyhkyille) ja/tai luonnonhoitopelto, 
jossa 1- tai monivuotiset luonnonhoitopeltokasvit ovat lähimaisemaa parantavia ja ovat myös 
hyönteispölyttäjille tärkeitä mesikasveja. 

o alueelle tutustumista varten kannattaisi avata polku-ura sopivasta suunnasta. Kun polku tulee 
kosteikolle, sen lähelle voisi kasata maa-aineksesta katselukumpareen, josta voi nähdä 
paremmin kosteikon eläimistöä. Maakumpareen etuna on se, että se on helppo perustaa, kun 
kaivuri on paikalla eikä se vaadi huoltoa ja on turvallinen. Puusta rakennettu katselulava on myös 
toimiva vaihtoehto. 
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Kaivamalla perustettu kosteikko Limingassa Pohjois-Pohjanmaalla, jonka kokonaislaajuus on n. 1,5-2 ha. Kohteen telakaivurityöt maksoivat 20 000– 25 000 euroa. 
Kosteikolle tehdyt keinosaaret ja reunoille kasatut ja maisemoidut maakasat kasvittuivat parissa vuodessa kokonaan. Kuvat Juha Siekkinen 
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Kosteikkojen kaivuun yhteydessä syntyy paljon 
kaivumaata, vaikka kaivusyvyys olisi vain noin 50 cm. 
Kuvissa on Vaasan edustalle Mustasaareen v. 2013 
rakennettu Boträsketin kosteikko Suomen riista-
keskuksen Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa. 
Keskikuvassa oleva useita metriä korkea 
turveaumapenger on kaivuun tulosta kuvassa näkyvällä 
alueella. Se siirrettiin traktorityönä reunoille ja 
maisemoitiin. Parin vuoden aikana kaikki kasatatut maa-
aineskasat sekä vesi- että maa-alueilla olivat painuneet 
näkyvästi ja kasvittuneet myös hyvin. 
Kosteikolle tehtiin n. 0,7 ha:n yhtenäinen avovesialue ja 
n. 3,5 ha:n alalle kapeita kanavia ja keinosaaria. 
Hankkeen konetöiden hinnaksi tuli n. 31 000 €. 
Kuvat Juha Siekkinen 2013 ja 2014. 
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Rovaniemen Pruntelin kosteikko rakennettiin Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa yhteistyössä Kemijoki Oy:n kanssa vettyneelle suoalueelle 
Kemijoen yhteyteen. Noin 2 ha:n alalle tehtiin kuvien mukaisia 2-10 m leveitä matalia kanavia. Kaivuri kasasi kaikki kaivumaat keinosaariksi tai kosteikon reunoille, 
traktorikuljetusta ei käytetty. Kosteikon kaivuritöiden hinnaksi tuli n. 9 000 €. Kuvat Juha Siekkinen 2013. 
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Kosteikon maa-alueiden pehmeys ei ole este konetöiden toteuttamiselle. Remu Bigfloat pystyy työskentelemään ja liikkumaan itsenäisesti vaikka avovedessä kelluvien 
ponttooniensa ansiosta. Kuvissa on v. 2013 rakennettu Ähtärin Kaamatin kosteikko Suomen riista-keskuksen Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa. Seuraavana kesänä 
kaikki järven ranta-alueille kasatut maa-aineskasat olivat jo kasvittuneet. Alakuvassa näkyy kuinka soutelu onnistuu kanavissa, jonka kohdalla oli aiemmin kuvan 
vasemmassa reunassa näkyvä veneellä kulkukelvoton tiheä kasvillisuus. Bigfloatin etuna on kyky työskennellä ja maisemoida kaivumassat vaikka kesäaikana. Koneen 
työtuntihinta on n. 3 x verrattuna tavalliseen telakaivuriin. Kuvat Juha Siekkinen 2013 ja 2014. 
 



26 

 

 

 
Kiviverhoiltu pohjapato on varmatoiminen ja luotettava patolaite. Sen kautta pääsee virtaamaan suuretkin vesimäärät, kun aukko mitoitetaan valuma-alueen kokoon. Isot 
kivet virrassa pitävät pienemmät kivet sijoillaan paremmin. Samalla muodostuu vuosien mittaan luonnonpuroa muistuttava kasvittunut kivikkopuro. Kuvat Juha Siekkinen 
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8 HANKKEEN HYÖDYT 
Aihe Hyöty 
Vesiensuojelu Teinijärvenojan kosteikkohanke: valuma-alue on hyvin laaja ja siellä on 

paljon metsäojitusalueita, joita todennäköisesti kunnostetaan 
tulevaisuudessa. Kosteikko parantaisi kiintoaineen ja ravinteiden sitomista 
ennen Riispyynlahtea. 
 
”Riispyyn puron” kosteikkohanke: Vaikka valuma-alueella oleva pellon ala 
on laajuudeltaan melko pieni, kosteikko voi toimia vesiensuojelussa. 
Pelloilta tulee niiden aktiivikäytön vuoksi jonkin verran kiintoaineista ja 
ravinteita, joiden pysäyttäjänä kosteikko voi toimia. 
 
Kosteikolla on runsaasti syvänteitä, mikä tehostaa vesiensuojelua. 
Matalavetisille alueille muodostuu jo parin vuoden aikana vesikasvillisuutta, 
joka alkaa sitomaan ravinteita. Kosteikko vähentää kokonaisuutena valuma-
alueilta lähtevää kiintoaine- ja ravinnekuormitusta.  

Vesilintujen elinympäristö Kosteikolle voi tehdä avovesialuetta, josta iso osa on matalanveden aluetta 
ja joka soveltuu hyvin puolisukeltajien elinympäristöksi. Alueella voisi olla 
mahdollisimman paljon 20-50 cm vesisyvyyttä, mikä on optimaalista 
puolisukeltajasorsien ravinnonhankinnalle.  
 
Kosteikolle muodostuu jo ensimmäisenä kasvukautena vesiselkä-
rangattomien yhteisö, mikä takaa vesilintujen poikasille ravinnonhankintaan 
hyvät lähtökohdat. 
 
Vesilinnut voivat käydä ruokailemassa riistapellolla syksyn muuttokauden 
aikana, kun siellä kasvaa viljaa. 

Riistaeläimet Kosteikolla perustettavan riistapellon kasveja käyttävät mm. hirvieläimet ja 
jänikset (rehukaali, naattinauris) ja vesilinnut (esim. ohra) sekä kyyhkyt 
(herne). Riistapeltoseoksia on saatavana valmiina siemenseoksina eri 
toimittajilta. 

Luonnon monimuotoisuus Matalavetisestä kosteikosta, jolle tulee muutamassa vuodessa 
vesikasvillisuutta hyötyvät muutkin kosteikoilla elävät lajit kuten kahlaajat, 
lepakot ja viitasammakko. Keväällä virtaava vesi voi tehdä varhain aukeavia 
sulapaikkoja, mikä hyödyttää vesilintuja.  

Luonnon virkistyskäyttö Kosteikko lähellä tietä mahdollistaa sen käytön kosteikko-rakentamisen 
esimerkkikohteena. Polku-uran tekeminen kosteikolle ja siihen yhdistettynä 
katselukumpare ja/tai katselulava sekä infotaulu kosteikosta lisäävät 
kohteen arvoa käyntikohteena. 
 
Kosteikko lisää myös alueen lähimaisema-arvoa ja palauttaa Teinijärven 
taas vesialueeksi, millä on jo arvo sinänsä. 
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9 KOSTEIKKOJEN PERUSTAMISEN RAHOITUSVAIHTOEHTOJA 

Metsätalouden Kemera-luonnonhoitohanke 
 

Hankehakumenettely on kuvattu Suomen metsäkeskuksen nettisivuilla: 
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SUOMEN METSÄKESKUKSESTA SAATUJA TIETOJA KEMERA-LUONNONHOITOHANKKEESTA. TIEDOT ON 
KIRJANNUT JUHA SIEKKINEN, KOSTEIKKOMAAILMA KEVÄÄLLÄ 2016 
 
Miten suunnitellun luonnonhoitohankkeen kanssa menetellään? 

1. Mikäli aikoo hakea Kemera-tukea luonnonhoitokohteelle, se voidaan tehdä vain Hankehakumenettelyn kautta 

(ks. http://www.metsakeskus.fi/hankehakumenettely) 

2. Kiinteistönomistaja tai hänen suostumuksella joku muukin voi lähettää ehdotuksen luonnonhoitohankkeeksi 

sopivasta kohteesta Suomen metsäkeskukseen oman alueensa luonnonhoidonneuvojalle. Ehdotus voidaan 

toimittaa esim. sähköpostilla karttaliitteineen tai soittamalla. 

3. Metsäkeskuksen Luonnonhoidon asiantuntija tekee kohteesta alustavan suunnitelman valtion tuen avulla. 

4. Tämä alustava suunnitelma laitetaan metsäkeskuksen hankehakumenettelyyn (avoimeen toimijahakuun eli 

kilpailutukseen). 

5. Lähtökohtana on, että valittu toimija olisi kokonaisurakoitsija. Valittu toimija tekee tarkemman suunnitelman, 

ottaa vastuun toteutuksesta ja huolehtii esim. konetöiden ja materiaalien laskuista. Voi käyttää muita apuna 

alihankkijoina. Myös kiinteistönomistaja voi olla aliurakoitsija. Toimija arvioi millä hinnalla hankkeen voi tehdä. 

6. Toimijan pitää olla alv-velvolliseksi ilmoittautunut yrittäjä. Toimijan pitää myös osoittaa, että sillä on riittävästi 

ammattitaitoa. Hankehaku on siis rajattu ammattimaisille toimijoille. Esim. joissakin tapauksissa kaivuriyrittäjä 

on ollut toimijana 

7. Töitä ei saa aloittaa ennen kuin suunnitelma on hyväksytty. Esim. ei ole sallittua se, että kiinteistönomistaja 

omalla rahoituksella teettää suunnitelman ja aloittaa rakennustyöt ja loppuosan kustannuksiin käyttäisi sitten 

Kemera-tukea. 

8. Konetyö- ja materiaalilaskut: tukea voidaan maksaa työn edistyessä. Etukäteismaksua ei voi tehdä.  

Laskutusvälit ovat esim. tiehankkeissa olleet joitakin kertoja vuodessa, ei kuitenkaan joka viikko. Laskutuserät 

voisivat olla noin kuukauden tai kahden kuukauden välein. Ei ole tarkoitus, että toimija joutuu 

laskutusongelmiin, mutta joka tapauksessa tavoite on hieman isommat laskutuserät. 

9. Kun työt on raportoitu päättyneeksi, tehdään loppulaskutus. 

Milloin hankehaku käynnistyy? 

• V. 2016 luonnonhoitohankevaroja on supistettu voimakkaasti, joten v. 2016 käynnistetään vain 2 hankehakua. 

Ensimmäinen kilpailutus käynnistyy 30.8. ja siihen tulevat hankkeet on jo valittu. Seuraava kilpailutus avautuu 

todennäköisesti lokakuussa ja siihen olisi mahdollisuuksia esittää uusi hanke (riippuu Satakunnan alueen 

metsäkeskuksen mahdollisuuksista valmistella hanke) 

• Seuraava hankehaku käynnistynee keväällä 2017 

 
Miten suunnittelu ja toteutus voidaan tehdä 

• Toimija, joka voittaa hankehaun, voi hakea jo alkuvaiheessa osan suunnitteluun varatusta rahasta.  

• Hankehakumenettely voi tietyissä tapauksissa olla haasteellinen toimijalle. Esim. iso hanke, jossa useita 

kosteikkoja > toimijalle vaikea tehdä kilpailutus. Tarjoaja voi ottaa alihankintana koneurakoitsijan. 

Suunnittelijan pitäisi suurin piirtein tietää kustannukset ja sopia ainakin alustavasti työt. 

 
Tehdäänkö hankehaun kohteesta tarkka toimenpidesuunnitelma jo hankehakuvaiheessa vai vasta sen jälkeen, kun 
toimija on valittu hankepäätöksessä ja toimija teettää sitten tarkemman suunnitelman? 

• Jos kiinteistön omistajalla on mielessä Kemera-luonnonhoitokosteikko, riittää että lähettää vaikka yhden sivun 

kartan kohteesta ja sen mahdollisesta sijainnista sekä lyhyen kuvauksen miten sen voisi toteuttaa. Tässä 

vaiheessa ei tarvitse siis olla toimenpidesuunnitelmaa! 

• Jos hanke etenee metsäkeskuksen Kemera-hankeprosessissa, toimenpidesuunnitelmaa tarvitaan vasta siinä 

vaiheessa jos hanke tulee avoimeen kilpailutukseen. Mitä tarkemman toimenpidesuunnitelman pystyy 

hankehakuvaiheessa esittämään kilpailutusvaiheessa, sen parempi. Tämän työn tekevät kuitenkin toimijaksi 

kiinnostuneet tahot ja he tekevät sen omalla kustannuksella ja samalla omalla riskillä. 

• Hankehakuvaiheessa toimijan on pystyttävä esittämään työn kustannukset, joten käytännössä toimijoiden on 

tehtävä melko tarkka suunnitelma tai tehtävä tarjous omalla kustannus riskillä. 

• Tarkka toimenpidesuunnitelma, jossa on esitettävä mm. tarvittavat rakennepiirrokset ja mitoitukset, on 

esitettävä viimeistään ennen hankkeen hyväksymistä. 

 
  



30 

 

 

Maatalouden ei-tuotannollinen investointituki kosteikkojen 
perustamiseksi 
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Kosteikkohakemukset pisteytetään alueellisessa ELY-keskuksessa oheisen pistejärjestelmän mukaisesti ja 
eniten pisteitä saaneet rahoitetaan. Huom! Jokaisesta neljästä kategoriasta täytyy saada vähintään 1 piste, 
jotta kosteikkohakemus etenee hakuprosessissa eteenpäin. Arvioni mukaan Teinijärvelle voisi 
perustaa kosteikon, joka saisi jokaisesta kategoriasta vähintään 1 pisteen. 
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Kosteikon hoitosopimus 5-v ajaksi antaa tukea hoitoon 
 
Merkittävää on myös se, että jos kosteikko voidaan perustaa ei-tuotannollisella investointituella, se voi saada 
5-vuotisen sopimuksen kosteikon hoitoon. Hoitosopimuksen avulla kosteikolle voi saada hoitotukea 
kosteikon kunnossa pitämiseksi 450 €/ kosteikkohehtaaria kohti vuodessa 5 vuoden ajan! Esimerkiksi 0,5 
ha:n kosteikko saisi 225 €/vuodessa 5 vuoden ajan.  
 
Hoitosopimuksen hakua varten pitää tehdä hoitosuunnitelma ELY-keskukseen ja hakea tukiraha vuosittain. Jos 
kosteikko saa eti-tukea kosteikon perustamiseen se saa käytännössä myös 5-v hoitosopimuksen. Hoitorahaa 
voidaan käyttää esim. talkootyöhön (esim. penkereiden niittoon-raivaamiseen ja kosteikon rakenteiden 
tarkastuskäynteihin), aika ajoin tehtävään konetyöhön (esim. avovesialueen lisäämiseen, laskeutusaltaan 
tyhjentämiseen) 
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10 TEINIJÄRVEN KOSTEIKKOHANKKEEN KUSTANNUSARVIO 
 
Teinijärven kosteikon kustannusarvio kaivumassojen perusteella määriteltynä siinä tapauksessa, jos kosteikko 
tehtäisiin Teinijärvenojaan metsätalouden luonnonhoitohankkeena 2 ha:n laajuisena. Avovesialan koko olisi n. 
1,2–1,5 ha. Kosteikon suunnittelukustannuksia ei ole oheisessa taulukossa, mutta olisivat suurusluokaltaan n. 
10 % kokonaiskustannuksista. Suurimmat työlajit ovat kosteikon kaivuu telakaivurityönä ja kaivumassojen siirto 
ja maisemointi. Kiviverhoillun pohjapadon kivien kuljetus on arvioitu myös suhteellisen kalliiksi, koska padon 
lähelle ei ennestään ole tietä kuorma-autolla ajoa varten. 
 

TEINIJÄRVEN KOSTEIKKO, Merikarvia

KUSTANNUSARVIO 8.6.2016, Juha Siekkinen

 Kosteikkohankkeen pinta-ala (ha) = 2

KONETYÖT yksikkö määrä eur/yks €, alv 0 %

Telakaivuri Kosteikon kokonaispinta-ala = 1,5 ha (penkereet mukaan luettuna). 

Kaivusyvyys on  keskimäärin 70 cm, jolloin kaivettavan maa-aineksen määrä on 

yhteensä 7 500 m3. Kaivettavat massat kasataan ja muotoillaan sen jälkeen 

patopenkereiksi ja keinosaariksi.

m
3 7500 1,9 14 250 €

Telakaivuri Patolaitteiden rakentaminen tunti 30 70 2 100 €

Telakaivuri Kaivetun maa-aineksen ajo tasaus ja maisemointi tunti 20 70 1 400 €

Traktorityö Kaivetun maa-aineksen ajo reunoille tunti 40 70 2 800 €

Yhteensä kaivurityöt (alv 0 %) 20 550 €

IHMISTYÖ Yksikkö Määrä €/tunti
YHTEENSÄ 

(alv 0 %)

Työmaaohjaus ja patolaitteiden  asentamisessa avustaminen tuntia 80 20 1 600 €

Yhteensä 1 600 €

PATOLAITTEET JA -MATERIAALIT JA MUUT
YHTEENSÄ 

(alv 0 %)
Kiviverhoiltu pohjapato: kiviaines (seulanperäkiveä ja lisänä isoja kiviä) paikalle 

tuotuna sekä suodatinkankaat
3 500 €

Riistapellon siemenet 200 €

Yhteensä 3 700 €

1. TOIMENPIDESUUNNITELMAN LAATIMINEN ei määritelty

2. KONETYÖT 20 550 €

3. IHMISTYÖ 1 600 €

4. PATOLAITTEET JA -MATERIAALIT 3 700 €

KAIKKI KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 25 850 €  
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11 TEINIJÄRVEN KOSTEIKKOKARTOITUKSEN YHTEENVETO 
 

Kosteikon 
ominaisuus 

Metsätalouden Kemera-
luonnonhoitohankkeena 

Maatalouden ei-
tuotannollisena 

investointihankkeena 
=”eti-kosteikko” 

Oma rahoitteinen 
kosteikko 

Kosteikon 
perustamisen 
lähtökohtia 

• Ensisijaisesti Teinijärven 

kiinteistönomistajien tahto 
ratkaisee lähdetäänkö hanketta 
viemään luonnonhoito-

hankkeena 

• Ensisijaisesti Teinijärven 

kiinteistönomistajien tahto 
ratkaisee lähdetäänkö hanketta 
viemään eti-kosteikkohankkeena 

• Ensisijaisesti Teinijärven 

kiinteistönomistajien tahto 
ratkaisee lähdetäänkö 
hanketta viemään eteenpäin 

Kosteikon 
perustamisen 
tarkoitus 

• Kemeran ensisijaisena 

tarkoituksena on metsätalouden 
aiheuttamien vesistöhaittojen 
vähentäminen 

• Hyvä vesiensuojelu-kosteikko 
on yleensä myös hyvä 

vesilintukosteikko 

• Myös virkistyskäyttö ja 

lähimaisema paranevat samalla 

• Kosteikolla on hyvät 

mahdollisuudet kehittyä esim. 
hyväksi vesilintukosteikoksi, 
koska siitä tulisi matalavetinen 
ja Riispyynlahti on lähellä 

• Eti-kosteikon tarkoituksena on 

maatalouden aiheuttamien 
vesistöhaittojen vähentäminen 

• Hyvä vesiensuojelu-kosteikko on 

yleensä myös hyvä 
vesilintukosteikko 

• Myös virkistyskäyttö ja 
lähimaisema paranevat samalla 

• Kosteikolla on hyvät mahdol-
lisuudet kehittyä esim. hyväksi 

vesilintukosteikoksi, koska siitä 
tulisi matalavetinen ja Riispyynlahti 
on lähellä. Kosteikon koko 
kannattaisi olla suurempi on 0,5 ha 

• Vesiensuojelun, 

virkistyskäytön ja 
lähimaiseman kehittäminen, 
vesilintujen elinympäristöjen 

lisääminen, muun riistan 
elinympäristön kehittäminen 

• Kosteikolla on hyvät 

mahdollisuudet kehittyä 
esim. hyväksi 

vesilintukosteikoksi, koska 
siitä tulisi matalavetinen ja 
Riispyynlahti on lähellä. 

Kosteikon koko kannattaisi 
olla suurempi on 0,5 ha 

Kosteikon 
laajuus ja muuta 
huomioitavaa 

• Kosteikon koko olisi tärkeä olla 
vähintään n. 1,5 ha:n laajuinen, 

koska valuma-alue on suuri 

• Patolaitteena täytyy olla 

varmatoiminen ja suuretkin 
vesimäärät läpäisevä patolaite: 
esim. kiviverhoiltu pohjapato 

• Valuma-alue on niin laaja, että 
sen Teinijärvenojan varrelle ja 
valuma-alueelle kannattaisi 
harkita samassa yhteydessä 
monien muidenkin 
vesiensuojelu-rakenteiden 
toteuttamista 

• Teinijärvellä voisi olla 
Kemera-kosteikko ja eti-
kosteikko vierekkäin, koska 

molemmille voidaan osoittaa 
omat valuma-alueet ja alueella 
on kiinteistön omistajien 
tahdosta riippuen tilaa jopa 2 

ha:n laajuiselle kosteikolle 

• Kosteikon laajuudeksi kannattaisi 
tehdä vähintään 0,5 ha, koska 

silloin kosteikko voi saada selvästi 
paremman hehtaarituen (=11 669 
€/kosteikkohehtaari). Kosteikon voi 

perustaa myös n. 5 000 €:lla, 
mutta silloin avovesialueen laajuus 
on n. 0,3-0,4 ha 

• 0,3–0,5 ha:n kosteikon tuki on 
kertasuorituksena 3 225 €/kohde ja 

silloin pitäisi jo harkita kosteikon 
tekemistä osittain padottuna tai 
hyväksyttävä tilanne, että 

avovesialue jää vaatimattomaksi 

• Jos Teinijärvelle rakennetaan 

kosteikko, myös sen valuma-
alueen yläosiin voidaan tehdä 
vesiensuojeluratkaisuja, kuten 

isoihin ojiin tulvakynnyksiä tai 
pieniä pohjapatoja > tukikelpoisia! 

• Rahoituksen saanti ja/tai 
talkootyön saatavuus 

määrittelee kosteikon 
laajuuden  

• Talkootyöllä kosteikon 

rakentamisen kustannukset 
voivat alentua merkittävästi 

siinä tapauksessa, jos 
konetyötä voidaan saada 
normaalikoneurakointi-

hintaa edullisemmin 

Rahoituslähde ja 
sen saamisen 
varmuus 

• Todennäköisesti hyvät 
mahdollisuudet saada 
rahoitus, koska valuma-alue on 
laaja ja siellä on varsin paljon 

ojitusalueita > tulossa 
kunnostusojituksia? 

• Teoriassa edellytykset täyttyvät 
eti-kosteikko rahoitukselle: 
valuma-alueesta peltoa on yli 10 
%, kosteikosta voidaan tehdä n. 

0,5 ha:n laajuinen, 

• Rahoituksen saamisen varmuus 

muuttuu sen mukaan mitä muita 
eti-kosteikkohakemuksia on 
tulossa Satakunnan alueelle 

• Jostain projektista rahaa 

ja/tai täydennyksenä 
yksityistä rahaa > 
alueellisen Leader-

rahoituksen mahdollisuus? 
Onko ko. Leaderillä 
kosteikot yhtenä 

rahoituskohteena? 

Muut 
rahoitukseen 
liittyvät seikat 

• Kiinteistönomistajille lähes 
ilmainen tapa saada 
kosteikko, sillä metsäkeskus 
valmistelee luonnonhoito-
hankkeet virkatyönä, rahoitus 

tulee Kemerasta ja toimija 
tekee/teettää suunnitelmat ja 
käytännön rakennustyöt 

• Kemera-hakemukset pistey-
tetään > valinta alueellisella – 

valtakunnallisella tasolla 

• Ne hankkeet, jotka saavat 
rahoituspäätöksen kilpailutetaan 

ja valittu toimija tekee/teettää 
kosteikkosuunnitelman ja 
hankkii paikalle urakoitsijat 

• Kosteikon hoitoon ei saa 
Kemerasta rahoitusta, 

pelkästään sen rakentamiseen 

• Myös Satakunnan eti-kosteikot 
pisteytetään hakuvaiheessa = 

vasta sitten kun kaikki eti-
hakemukset ovat ELY-
keskuksessa, tiedetään millaisia 
kohteita on tulossa ja millä 
pisteillä rahoituksen voi saada 

• Jos kohde saa rahoituksen, 

kosteikolle voidaan tehdä samalla 
5-v hoitosopimus, jolloin tukea 
hoitoon saa 
450€/kosteikkohehtaari 
vuodessa 5 v ajan! 

• Eti-rahoitus on v. 2017 
todennäköisesti jossain määrin 
pienempi kuin esim. v. 2016 

• Hakijana aktiivi viljelijä, osakas-
kunta tai rekisteröity yhdistys 

• Jos on muuta rahoitusta, 
yleensä vaaditaan tai 

ainakin suositaan tilannetta, 
jossa pitäisi olla 
omarahoitusosuutta joko 

rahana tai talkootyönä 

• Hoitosopimuksiin ei ole 

yleensä saatavilla 
rahoitusta, vaan se täytyy 
tehdä talkootyönä 

• Leader-rahoituksen 
hakemiseen pitäisi löytyä 
yhteinen tahto ja pitäisi 

korostaa kohteen 
yleishyödyllistä vaikutusta > 
kohteen ja mahdollisesti 

siihen liittyvien muiden 
Riispyynlahden hankkeiden 
yleishyödyllistä merkitystä 

 


