130. Hovin allas
Kuvaus: Kohteessa on vanha maanottokuoppa, jota voidaan kaivaa hieman auki ja
laajentaa. Ohjaamalla uoman virtaus kohteeseen, se toimii laskeutusaltaana.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,14 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 87 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,16 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 31 %
Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten investointien tuki), koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

131. Pieni kosteikko
Kuvaus: Olemassa oleva pieni lampi. Kohde sijaitsee keskellä peltoaukeaa, ja se on
kaivettu pelto-ojanvarteen vuonna 1964. Lampareen pohjalla on kolme lähdettä.
Kosteikon ympäristö on metsittymässä ja pensoittumassa. Koivut, pajut ja haavat
reunustavat lampea, myös pihlajaa esiintyy. Lammikon ympäristössä viihtyvät rantakasveista pullosara sekä leveäosmankäämi.
Kohteen pinta-ala: 1,13 ha
Hoitosuositus: Pajukon raivaus ja umpeenkasvun esto. Suuria puita on hyvä säilyttää varjostamassa ja antamassa eläimille suoja- ja pesimispaikkoja.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

132. Metsäsaareke
Kuvaus: Peltoaukealla sijaitseva suuri metsäsaareke luo vaihtelevuutta avoimeen
viljelymaisemaan. Maisemallisesti kaunis saareke näkyy hyvin Kissalantielle ja siksi
sillä on merkitystä tiemaisemassa. Saareke on ollut aiemmin laidunkäytössä, entinen
hakamaa. Kohde on kivinen ja siellä kasvaa mäntyä, koivua, kuusta, harmaaleppää
ja pihlajaa. Kasvillisuudeltaan kohde on rehevä ja nuorta taimikkoa on paljon. Vadelma, maitohorsma, koiranputki ja vuohenputki esiintyvät runsaina kasvustoina.
Niittylajistoa ovat metsäkurjenpolvi, ojakellukka ja valkovuokko.
Kohteen pinta-ala: 0,50 ha
Hoitosuositus: Vesakkoa ja vadelmaa tulee pitää kurissa raivaamalla. Kohdetta voi ennallistaa jatkossa hakamaiseksi puustoa harventamalla. Harvennuksessa
säästetään vanhoja puita sekä suositaan lehtipuustoa ja erityisesti marjovia puita ja
pensaita. Raivausjätteet tuodaan pois kohteesta.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

133. Pellon ja metsän reunavyöhyke
Kuvaus: Kohde on katajainen vanha laidunalue, joka sijaitsee kuivahkolla etelärinteellä. Alue rajautuu asutukseen. Pellonreunassa sijaitsee pieni kosteikko sekä vanha
tiilinen muuntaja. Pensaskerroksessa viihtyvät terttuselja, taikinamarja ja koiranheisi. Reunavyöhykkeen puustoa ovat mänty, pihlaja, koivu, tuomi, haapa, raita ja
kataja. Kenttäkerros on monilajista. Kuivalla rinteellä viihtyvät kielo, aholeinikki,
päivänkakkara, mustakonnanmarja, ahomatara, metsäkurjenpolvi, nurmikaunokki,
metsäapila, poimulehti ja särmäkuisma. Rehevimmillä alueilla esiintyy vadelmaa ja
maitohorsmaa.
Kohteen pinta-ala: 1,39 ha
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Hoitosuositus: Reunavyöhykkeen puustoa tulisi harventaa valoisuuden lisäämiseksi. Valoisuutta lisäämällä parannetaan katajien ja niittykasvillisuuden kasvuoloja.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

134. Pellon ja vesistön reunavyöhyke
Kuvaus: Kohde reunustaa valtakunnallisesti arvokasta lintuvesialuetta ja Natura
2000 -aluetta. Alue on lehtipuuvaltaista, osittain avointa ja sillä on suuri linnustollinen
sekä maisemallinen merkitys Vesijärven rantamaisemassa. Rehevällä vyöhykkeellä
kasvaa koivua, tervaleppää, pihlajaa sekä korpipaatsamaa.
Kohteen pinta-ala: 0,40 ha
Hoitosuositus: Kohteeseen jätetään linnuille pesimiseen sopivia puita ja pensaita,
myös maa- ja pystylahoa jätetään paikoittain. Rannalta kannattaa avata myös näkymiä vesistöön.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

135. Tuore niitty, pellon ja metsän reunavyöhyke
Kuvaus: Hollolan kunnan maalla oleva vanha asuinpaikka Kotomäentien varressa,
jossa sijaitsee muinaisjäännös. Kohde on puistomainen, mutta osin pahoin rehevöitynyt. Komea mänty erottuu tiemaisemassa. Alueella on myös paljon jalavia. Muuta
puustoa ovat pajut, tuomet, haavat, raidat sekä yksittäinen harmaapihta. Kenttäkerroksessa kasvavat metsäkurjenpolvi, nurmikaunokki, poimulehti, niittyleinikki,
paimenmatara, niittynätkelmä, aholeinikki ja ahomansikka. Kohteella havaittiin myös
jäniksiä.
Kohteen pinta-ala: 0,67 ha
Hoitosuositus: Hoitotoimissa tulee ottaa huomioon muinaisjäännös. Asiasta tulee
olla yhteydessä Museoviraston muinaisjäännösten hoitoyksikköön. Hieno maisemamänty kannattaisi ottaa esille ja avata jalavien ympäristöä. Avoimuus parantaa
niittykasvien kasvuolosuhteita.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

102

Hämeen ympäristökeskuksen raportteja 7 | 2009

±

0

500
metriä

126.

129.

131.
132.
130.

128.
127.

KARTTAMERKKIEN SELITTEET
Padottavan kosteikon paikka
Kaivettavan kosteikon paikka
Kampakosteikon paikka
Laskeutusaltaan paikka

^
`

133.

Pohjapatosarja

134.

Perinnebiotooppi
Metsäsaareke tai reunavyöhyke
Muu lumokohde

%

Laskeutusallas tai kosteikko
Inventoitu perinnemaisema

m
n

Muinaisjäännös
Valuma-alueen raja

135.
©Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/09
©SYKE, Alueelliset ympäristökeskukset
©Museovirasto

Kartta 29.

Hämeen ympäristökeskuksen raportteja 7 | 2009

103

136. Hepukanoja
Kuvaus: Kohteeseen voidaan rakentaa muutama pohjapato ja kaivaa pieni laskeutusallas. Padotuskorkeudet selviävät tarkemmissa vaaituksissa. Kohde on Vesijärven
rantayleiskaavan sl-aluetta, joten ennen kohteen tarkempaa suunnittelua on oltava
yhteydessä Hämeen ympäristökeskukseen.
Valuma-alueen pinta-ala: 703 ha
Valuma-alueen peltoprosentti: 1 %
Perustamisen ja hoidon rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten
investointien tuki), koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta ja valuma-alueella ei ole riittävästi peltoa.

137. Järvistenjärven uoma
Kuvaus: Rannan vettyneelle alueelle voidaan ohjata uoman virtaus suodattumaan
kaivamalla esimerkiksi kampaojastoa. Kohde on Vesijärven rantayleiskaavan luontoselvityksessä inventoitu kohde. Ennen kohteen tarkempaa suunnittelua on oltava
yhteydessä Hämeen ympäristökeskukseen.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,94 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 197 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,48 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 3 %
Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten investointien tuki), koska valuma-alueella ei ole riittävästi peltoa.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

138. Mällinsuon uoma
Kuvaus: Kohteessa on metsätien vieressä pienen kaivettavan laskeutusaltaan paikka. Kohde on helppo toteuttaa hyvän sijaintinsa ansioista. Valuma-alue on metsä- ja
suovaltainen.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,19 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 232 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,08 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 0 %
Perustamisen ja hoidon rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen, koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta eikä valuma-alueella ole peltoa.

139. Laskeutusallas, Mustoja
Kuvaus: Kohteessa on jo olemassa pieni laskeutusallas ja sen yläpuolella on luontainen hieno paikka laskeutusallas-kosteikolle. Kohteen rakentamiseen on Metsäkeskuksen laatima suunnitelma. Kohde on tarkoitus toteuttaa talvella 2009-2010.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,76 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 475 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,16 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 21 %
Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten investointien tuki), koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta.
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.
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Kuva 27. Metsäkeskuksen ja Mustojan alajuoksun suojeluyhdistyksen yhteistyönä toteuttama laskeutusallas (kohde 140). Kuva: Hanna Eskola

140. Laskeutusallas, Mustoja
Kuvaus: Kohteessa on Mustojan alajuoksun suojeluyhdistyksen ja Metsäkeskuksen
yhteistyönä toteuttama laskeutusallas.
Valuma-alueen pinta-ala: 190 ha
Valuma-alueen peltoprosentti: 5 %
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

141. Laskeutusallas, Mustoja
Kuvaus: Kohteessa on Mustojan alajuoksun suojeluyhdistyksen ja Metsäkeskuksen
yhteistyönä toteuttama laskeutusallas.
Valuma-alueen pinta-ala: 73 ha
Valuma-alueen peltoprosentti: 15 %
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

142. Mustojan pikkualtaat ja kosteikkoalue
Kuvaus: Kohteessa on kaksi pientä laskeutusallasta ja yksi kosteikkoalue.
Valuma-alueen pinta-ala: 779 ha
Valuma-alueen peltoprosentti: 20 %
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.
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143. Suvelanoja, pohjapatosarja
Kuvaus: Kohde on osittain olemassa oleva kohde. Peltotien sillan yhteyteen on tehty
lankkupato ja pieni allas. Uomaan voidaan rakentaa useampia pohjapatoja ja lietetaskuja eroosion estämiseksi. Alue on Laitialan kartanon alueen rantakaavassa merkitty
M-alueeksi.
Valuma-alueen pinta-ala: 1055 ha
Valuma-alueen peltoprosentti: 25 %
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

144. Suvelanoja, kaivettava kosteikko
Kuvaus: Hyvä paikka pienelle kaivettavalle kosteikolle. Kohde on osittain joutomaata, mutta sen toteuttaminen syö myös peltoalaa.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,64 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 909 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,07 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 27 %
Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten investointien tuki), koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta.
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.

145. Suvelanoja, kaivettava kosteikko
Kuvaus: Pieni laskeutusallas-kosteikon paikka. Kannattaa toteuttaa yhdessä alapuolisen kohteen kanssa, jolloin saadaan uomaan ketjuun useampia pieniä kosteikkoalueita.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,19 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 838 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,02 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 26 %
Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten investointien tuki), koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta.
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.

146. Laitialan iso kosteikko
Kuvaus: Metsästäjäin keskusjärjestön 1980-luvulla rakentama kohde. Hieno rantaalueelle kaivettu kosteikkoalue, jota hoidetaan aktiivisesti riistanhoidollisesta näkökulmasta. Kohdetta voidaan edelleen laajentaa maalle päin ja lisätä sen vesiensuojelullista merkitystä.
Kohteen pinta-ala: Kartalta arvioitu 2,2 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 228 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,97 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 63 %
Perustamisen rahoitus: Ei-tuotannollisten investointien tuki kosteikon laajentamiseen.
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.
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Kuva 28. Metsästäjäin keskusjärjestön 1980-luvulla rakentamaa kosteikkoaluetta hoidetaan
riistanhoidollisesta näkökulmasta (kohde 146). Kuva: Hanna Eskola

147. Laitialan pieni kosteikko
Kuvaus: Metsästäjäin keskusjärjestön toteuttama kohde. Vanhalle kaatopaikka-alueelle on kaivettu avolampareet, johon tulee osittain salaojavesiä. Kohdetta hoidetaan
aktiivisesti riistanhoidollisesta näkökulmasta. Linnustollisesti ja lajistoltaan arvokas
alue.
Kohteen pinta-ala: Kartalta arvioitu 0,44 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 122 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,36 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 58 %
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

148. Tuomisoja, kaivettu kosteikko
Kuvaus: Kohteeseen voidaan patoamalla ja kaivamalla perustaa kosteikko. Pieni kohde, mutta yhdessä alapuolisen kohteen kanssa muodostaa hyvän kokonaisuuden.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,20 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 114 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,18 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 17 %
Perustamisen ja hoidon rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen, koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta ja valuma-alueella ei ole riittävästi
peltoa.
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149. Tuomisoja, laskeutusallas
Kuvaus: Kohteeseen voidaan kaivaa allas ja parantaa samalla pellon ja ranta-alueen
kuivatusta. Hyvä toteuttaa yhdessä samassa uomassa olevan yläpuolisen kohteen
kanssa. Alue on Laitialan kartanon alueen rantakaavassa merkitty M-alueeksi, jolla
on ympäristöarvoja. Ennen toimenpiteitä tulee olla yhteydessä kuntaan tai Hämeen
ympäristökeskukseen.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,11 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 118 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,09 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 17 %
Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen, koska pinta-alavaatimusta
suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta ja valuma-alueella ei ole riittävästi peltoa.

150. Suvelanoja, pieni kosteikko
Kuvaus: Pienen kosteikon paikka, jonka perustamisella on lähinnä paikallista riistanhoidollista merkitystä.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,12 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 185 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,06 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 35 %
Perustamisen ja hoidon rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen, koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta.

151. Padottu kosteikko
Kuvaus: Kohteessa on useita hienoja kosteikkopaikkoja meanderoivan uoman varressa. Helposti toteutettavissa muutamilla pohjapadoilla luontaisille tulvatasannealueille. Voidaan toteuttaa pääosin patoamalla, joten kaivutyötä ei ole paljon.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 1,93 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 330 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,59 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 39 %
Perustamisen rahoitus: Ei-tuotannollisten investointien tuki kosteikon perustamiseen, mikäli kosteikkoalaa tulee vähintään 1,65 ha
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.
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152. Pohjapatosarja
Kuvaus: Kohteeseen voidaan tehdä uomaeroosion ehkäisyä pohjapatosarjalla ja pienillä altailla. Uoman reunoille tulisi jättää riittävät suojavyöhykkeet, jotta ehkäistään
raskaiden työkoneiden aiheuttamaa uoman jyrkkien reunojen sortumista. Uoman
reunat on merkitty suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmassa suojavyöhyke tarpeellinen merkinnällä. Alue on Viitailan eteläosan rantakaavassa merkitty M-alueeksi.
Valuma-alueen pinta-ala: 425 ha
Valuma-alueen peltoprosentti: 43 %
Hoidon tukimuodot: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen
erityistuki vesiuomaan ja pientareisiin. Suojavyöhykkeen perustamisen ja hoidon
erityistuki suojavyöhykkeelle.

153. Kamppilanoja, pohjapatosarja
Kuvaus: Kohteeseen voidaan tehdä uomaeroosion ehkäisyä pohjapatosarjalla ja pienillä altailla. Uoman reunoille tulisi jättää riittävät suojavyöhykkeet, jotta ehkäistään
raskaiden työkoneiden aiheuttamaa uoman jyrkkien reunojen sortumista. Uoman
reunat on merkitty suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmassa suojavyöhyke tarpeellinen merkinnällä. Alue on Viitailan eteläosan rantakaavassa merkitty M-alueeksi.
Valuma-alueen pinta-ala: 647 ha
Valuma-alueen peltoprosentti: 33 %
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki vesiuomaan ja pientareisiin. Suojavyöhykkeen perustamisen ja hoidon erityistuki suojavyöhykkeelle.

154. Kamppilanoja, padottava kosteikko
Kuvaus: Kohteessa on hienoja kosteikkopaikkoja meanderoivan uoman varressa, jotka ovat helposti toteutettavissa muutamilla pohjapadoilla luontaisille tulvatasannealueille. Voidaan toteuttaa pääosin patoamalla, joten kaivutyötä ei ole paljon. Joissain
kohdissa toteuttaminen tulee viemään peltoalaa.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 2,43 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 521 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,46 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 31 %
Perustamisen rahoitus: Ei-tuotannollisten investointien tuki kosteikon perustamiseen, mikäli kosteikkoalaa tulee vähintään 2,61 ha
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.

155. Ilmajoki, padottava kosteikko
Kuvaus: Helposti toteutettava ja hyvä kohde. Voidaan toteuttaa lietealtaan kaivamisella ja padotuksella.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,85 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 194 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,44 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 23 %
Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen, koska pinta-alavaatimusta
suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta.
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.
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7 Kohteiden hoidon yleiset periaatteet
7.1

Miksi kannattaa hoitaa kosteikkoja ja muita
luonnon monimuotoisuuskohteita?
Ympäristötuen erityistuella hoidetaan usein niitä alueita, jotka ovat syntyneet vanhan
maankäytön ansiosta, eli niitä on niitetty tai laidunnettu. Näiden alueiden hoito on
arvokasta vanhan perinteen jatkamista nykyajan tehokkaamman maatalouden rinnalla. Perinteen jatkajana ja luonnon ja maiseman hoitajana viljelijä tekee arvokasta työtä
ympäristön hyväksi ja tuleville sukupolville. Jokainen maatila edustaa suomalaista
ruoantuotantoa ja siitä syntyvää mielikuvaa, eli ympäristö voi vaikuttaa ihmisten
ostokäyttäytymiseen. Tiloille luonnon monimuotoisuuskohteiden ja kosteikkojen
hoito voi olla yksi keino markkinoida osaamistaan ja näkyä maisemassa. Myös kylä
ja tieympäristö saavat elävyyttä. Hoidettu ja monimuotoinen ympäristö luo helposti
myönteistä mielikuvaa maaseudusta ja maanviljelyksestä.

7.2

Kosteikkojen hoito
Kosteikkojen hoidolla lähinnä ylläpidetään niiden ravinteiden pidätyskykyä ja pidetään kosteikkoaluetta avoimena. Kosteikkojen hoitotoimia ovat mm. lietteen poisto
lietetaskuista, patorakennelmien tarkastaminen ja mahdollinen korjaaminen sekä
kosteikon ja sen reuna-alueiden kasvillisuuden niitto ja poiskuljetus.

Kosteikon hoitotoimia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Padon ja muiden rakenteiden tarkastaminen sekä kunnossapito
Lietteen määrän seuranta ja poisto
Kasvillisuuden niitto ja kerääminen pois
Mosaiikkimaisen kasvillisuuden muodostaminen niittämällä
Reuna-alueiden laidunnus
Puuston ja pensaikkojen harvennus
Kasvillisuuden istuttaminen
Linnunpönttöjen asentaminen
Pienpetojen pyynti
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Pato- ja pengerrakenteet
Padon ja penkereen sisus on tehtävä mahdollisimman tiiviistä maalajista ja se on
tiivistettävä huolellisesti. Rakenteiden läpi ei saa tihkua tai vuotaa vettä lainkaan.
Vuotojen ja syöpymisen estämiseksi pato perustetaan tarpeeksi syvälle suodatinkankaan kanssa. Luonnonmukaisen rakentamisen periaatteiden mukaisesti kannattaa
suosia luonnonkivistä rakennettua patoa. Tiiviin maaosan päälle tehdään ylisyöksyosa riittävän suurista kivistä. Koko padon luiska verhoillaan sopivankokoisilla
luonnonkivillä.
Ensimmäisinä vuosina pato ja penkereet saattavat painua, joten erityisesti silloin
tulee seurata niiden korkeutta ja kestävyyttä. Patorakenteet on tarkastettava säännöllisesti ainakin keväisin ja syksyisin tulvien jälkeen. Varsinkin patoamalla perustetun
kosteikon pato on oltava kestävä ja sen kuntoa on seurattava tarkasti. Jos patoon tulee
pienikin vuoto, se voi romahduttaa koko rakenteen nopeasti.

Lietteen poisto
Kosteikon syvänneosaa eli lietetaskua on tyhjennettävä lietteestä säännöllisesti. Jos
lietettä ei tyhjennetä, lietetasku täyttyy ja sen ravinteiden pidätyskyky heikkenee.
Täyttyneen taskun lietteet lähtevät myös helpommin liikkeelle tulvilla. Lietetilannetta
tarkkaillaan säännöllisesti. Liete täytyy poistaa yleensä muutaman vuoden välein.
Tyhjennystiheys riippuu mm. lietetaskun koosta ja valuma-alueen laajuudesta sekä
maaperän laadusta. Tyhjennys tehdään kaivinkoneella tai lietepumpulla aliveden aikana, jolloin siitä aiheutunut samennus on vähäisintä. Liete on luonnollisinta levittää
pelloille. Sen voi myös läjittää sopivaan paikkaan. Tällöin tulee varmistua siitä, ettei
liete voi joutua takaisin vesistöön.

Kuva 29. Helposti erodoituvilla alueilla pienilläkin laskeutusaltailla voidaan hyvin pidättää liikkeelle
lähtenyttä maa-ainesta. Altaita tulee tyhjentää säännöllisesti. Kuva: Johanna Vepsäläinen
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Kasvillisuuden hoito
Kasvillisuuden hoitotoimilla pyritään ylläpitämään monipuolista kasvillisuutta ja
toisaalta estämään liiallista kasvillisuutta kosteikossa ja sen reuna-alueilla. Kasvillisuuden hoitotarpeet riippuvat kosteikolle asetetuista tavoitteista, alueelle luontaisesti kehittyvästä kasvillisuudesta ja sen vaatimuksista. Hoitamattoman kosteikon
kasvillisuus kehittyy ajan mittaan yhden tai vain muutaman lajin muodostamaksi
kasvustoksi. Tämä ei tietenkään ole luonnon monimuotoisuuden kannalta toivottavaa. Helpoimmin lisääntyvät ja aggressiivisimmat lajit ovat osmankäämi, järviruoko
ja karvalehti.
Niittäminen on helpoin tapa poistaa kasvillisuutta ja se sopii kaikkien kosteikkojen
hoitotoimeksi. Myös laiduntamalla voidaan ylläpitää kosteikon avoimuutta. Tällöin
pitää vain ottaa huomioon myös laidunnuksen aiheuttamat mahdolliset negatiiviset
vaikutukset, kuten pengerten sortuminen ja pohjalietteen lähteminen liikkeelle eläinten vaikutuksesta. Ainakin reuna-alueita on hyvä laiduntaa. Kasvillisuutta niitettäessä työ kannattaa tehdä vuosittain eri alueille, jotta saadaan luotua mosaiikkimaista
kasvillisuutta. Oikovirtauksia tulee välttää ja yrittää niittää niin, että vettä saadaan
kierrätettyä kosteikossa mahdollisimman paljon. Näin saadaan veden viipymää altaassa lisättyä. Niittojäte tulee kerätä pois kosteikosta ja läjittää kompostoitumaan
riittävän kauas niin, ettei se voi joutua takaisin vesialueelle. Niittojätteen mukana
saadaan kosteikosta poistettua ravinteita. Niittää tulee loppukesästä heinä-elokuussa,
jolloin kasvit ovat kasvukautensa päätöksessä ja mahdollisimman paljon ravinteita
on itse kasvimassan vihreissä osissa. Näin ravinteita saadaan poistettua kosteikosta.
Lintujen pesimäaikaan ei saa niittää, jos kosteikolla on pesivää linnustoa.
Myös rantapuustoa ja pensaistoa voidaan tarvittaessa harventaa. Näin vähennetään varjostusta. Varjostavia puita kannattaa kuitenkin säästää, jos kosteikolla on
kalastollisia arvoja. Toisaalta isoissa puissa viihtyvät petolinnut, mikä tulee ottaa
huomioon erityisesti linnustokosteikoilla. Jätettävän puuston määrä ja sijoittuminen
suhteessa kosteikkoon riippuvat paikasta. Peltoalueelle perustettavan kosteikon reunoille voi olla tarpeellista istuttaa joitakin puita. Toisaalta metsään tai joutomaalle
perustettava kosteikko edellyttää jo rakennusvaiheessa puuston raivaamista.

Luonnon monimuotoisuuskohteiden hoito
Luonnon monimuotoisuuden hoidossa on tärkeää poistaa kasvukauden aikana syntyvä kasvimassa. Periaatteena on estää näin maaperän rehevöitymistä ja avata kasvupaikkoja aluskasvillisuudelle. Hoidettavan kohteen toimiin vaikuttaa muun muassa
alueen rehevyys. Kohteiden hoito suunnitellaan aina tapauskohtaisesti. Luonnon
monimuotoisuuskohteita ei lannoiteta, muokata eikä ojiteta. Luonnonhoitotyöt voidaan yhdistää jokapäiväisiin askareisiin. Avoimempaa ja kerroksellista metsänreunaa
syntyy samalla, kun metsänreunasta tehdään polttopuuta.
Hoitotoimia suunniteltaessa otetaan huomioon kohteissa elävät eläimet. Esimerkiksi raivaustöitä ei kannata tehdä lintujen pesimäaikana. Erilaiset kiviaidat ja kivikasat ovat monien lajien pesä- ja suojapaikkoja, joten niiden säilyttäminen ennallaan
olisi suositeltavaa. Niiden raivaaminen esiin tuo lisää lämpöä ja valoa kivikasoissa
eläville eläimille. Lintujen viihtymistä voi edistää laittamalla linnunpönttöjä pellon
ja metsän reunavyöhykkeisiin, rannoille ja metsäsaarekkeisiin. Lumokohteissa olevat
ladot ovat tärkeitä. Ne antavat monille eläimille suojaa ja elävöittävät maisemaa.
Myös ladot tulisi säilyttää ja kunnostaa tarvittaessa. Latojen seinät ovat myös oivallisia paikkoja linnunpöntöille. Hyönteisten ja sienien kannalta maapuut ja lahopuut
ovat elintärkeitä ravinto- ja asuinpaikkoja. Kukkivien niittykasvien lisääntyminen
kohteissa tuo mukanaan myös perhoset ja mesipistiäiset. Esimerkiksi peltopyylle
ovat taas tärkeitä pienimuotoiset ympäristöt, joutomaat, ojien pientareet, kesannot
sekä viljelemättömät avomaakuviot.
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Lumo-kohteiden hoito:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suunnittele toimet kunnolla
Ota huomioon kohteen luonne ja erityispiirteet
Säännöllisyys ja jatkuvuus on tärkeää
Suosi raivauksissa lehtipuita, katajia sekä kukkivia ja marjovia lajeja
Tuo esiin maisemapuut
Korosta monilajisuutta ja -kerroksellisuutta
Älä lannoita, köyhdytä
Älä laidunna yhteydessä viljelynurmiin
Älä lisäruoki laiduntavia eläimiä
Mitoita oikea laidunnuspaine
Niitä hyvää lumokohdetta heinä-elokuun vaihteessa
Niitä rehevöitynyt kohde kahdesti kesässä
Kerää niittojäte pois

Raivaus
Kohteen hoito aloitetaan peruskunnostuksella. Raivattavissa kohteissa hoito aloitetaan alkuraivauksella, joka tehdään usean vuoden aikana. Kaadettujen puiden
juuriston hajotessa maaperään vapautuu runsaasti ravinteita. Mahdollisen laiduntamisen tai niiton aloittaminen heti raivauksen jälkeisenä kesänä estää vadelman ja
maitohorsman ilmaantumisen. Raivausjätteet tulee aina viedä kohteesta pois. Risut
voidaan polttaa hoidettavan alueen ulkopuolella.
Raivattaessa suositaan lehtipuita, katajia sekä kukkivia ja marjovia lajeja. Esimerkiksi korpipaatsama on sitruunaperhosen toukkien ravintokasvi ja raita on keväällä
tärkeä ravinnon lähde kimalaisille ja perhosille. Raita on yksi luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeimpiä puitamme. Myös suuret järeät haavat ja jalopuut tulee
säilyttää. Kaikki maapuut, laho- ja kolopuut, vanhat lehtipuut ja maisemallisesti
merkittävät puut säästetään myös. Raivattaessa paljastetaan näkyviin maisemapuut,
kivikasat ja kalliopaljastumat. Jos kalliopaljastumilla kasvaa varjostusta ja pienilmastoa vaativia lajeja, silloin ei ole syytä raivata niitä esiin. Erityisesti kannattaa poistaa
varjostavaa kuusta.
Pellon ja metsän reunavyöhykkeet ovat tärkeitä lintujen ja pikkunisäkkäiden pesä- ja lepopaikkoja. Niitä hoidetaan harventamalla reunapuustoa varovasti. Harvennuksissa korostetaan puuston ja pensaikon monilajisuutta, moni-ikäisyyttä ja
monikerroksisuutta. Reunapuusto säilytetään tiheänä, mutta sopiviin paikkoihin
muodostetaan avoimia niittyaukkoja. Raivauksissa vältetään samanikäiseksi ja tasakokoiseksi harventamista. Puustoa ei myöskään kannata harventaa tasaväliseksi.

Laiduntaminen
Laidunnetut erityistukialueet eivät saa olla yhteydessä viljelynurmiin eikä laiduntaville eläimille saa antaa lisärehua, jottei hoidettavaan kohteeseen kulkeudu rehevöittäviä lisäravinteita. Laidunnettaville luonnon monimuotoisuusalueille valitaan
vähään tyytyviä eläimiä, kuten hiehoja, hevosia tai lampaita. Eläimet siirretään toiselle laidunlohkolle, kun kohteesta loppuu syötävä. Laidunkausi aloitetaan toukokuun loppupuolella tai kesäkuun alussa ruohon kasvun mukaan. On myös tärkeää
mitoittaa eläinmäärä oikein suhteessa hoidettavan alueen ravinnon tuottoon. Kaikkia
luonnon monimuotoisuuskohteita voidaan periaatteessa laiduntaa.
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Niitto
Niitto sopii esimerkiksi tasaisille vanhoille niityille. Hyvässä luonnon monimuotoisuuskohteessa niitto suoritetaan heinä-elokuun vaihteessa niittykasvien siementen
tuleentumisen jälkeen. Hoidettaessa rehevöityneitä niittyjä niittämällä, niitto tehdään
kaksi kertaa kasvukauden aikana. Peruskunnostettavat niityt niitetään ensimmäisen
kerran juhannuksen tienoilla ja toisen kerran heinä-elokuun vaihteessa. Niittoheinä
kerätään aina tarkasti pois. Parhaita niittovälineitä ovat leikkaavateräiset niittokoneet
ja viikate. Niittojäte voidaan polttaa hoidettavan alueen ulkopuolella.

Kuva 30. Laiduntaminen on yksi parhaista tavoista hoitaa luonnon monimuotoisuuskohteita. Kuva:
Hanna Eskola

Täydentävät ehdot ja luonnonhoito
Täydentävät ehdot liittyvät EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen, jonka
yhtenä merkittävänä osana on lisätä kuluttajien luottamusta maatalouteen. Näitä lakisääteisiä hoitovaatimuksia on alettu soveltaa EU:n suorien tukien saamisen
ehtoina vuodesta 2005. Täydentävät ehdot ovat siis suorien tukien, vuodesta 2007
myös LFA- ja ympäristötuen edellytyksenä, ja siten myös valvonnan ja mahdollisten tukileikkauksien piirissä, ellei ehtoja ole noudatettu. Lintu- ja luontodirektiivit
koskevat kaikkia viljelijöitä. Viljelijöiden on noudatettava lajien yksilöihin kohdistuvaa suojelua ja Natura 2000 -verkoston avulla toteuttavaa luontotyyppien ja lajien
elinympäristöihin kohdistuvaa aluesuojelua. Viljelijän tulee noudattaa alueillaan
luonnonsuojelu- ja metsästyslakia sekä metsästysasetusta. Täydentävissä ehdoissa
oletetaan maaston ominaispiirteiden säilyttämistä peltoympäristöissä. Peltoalueiden
sisällä sijaitsevat pienet puu- ja pensasryhmät sekä kivisaarekkeet on säilytettävä. Viljelyteknisistä syistä olennaiset viljelyesteet on kuitenkin mahdollista poistaa kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaisen luvalla.
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Viljellessä on siis huomioitava muun muassa rauhoitettujen lajien suojelu ja lintujen yleiset ja erityiset rauhoitusajat. On olennaista huomata, että periaatteessa kaikki
linnut ja eläimet ovat rauhoitettuja, paitsi metsästettävät lajit metsästysaikana. Poikkeuksen tekevät myös muutamat haittalajit, kuten lokit, varikset ja hiiret, näistäkin
linnut ovat rauhoitettuja pesimäaikanaan. Maatalousympäristöissä esiintyy myös
kasvilajeja, jotka on suojeltu luontodirektiivin perusteella, esimerkiksi lietetatar ja
idänverijuuri. Maatalousympäristöissä tavattavia rauhoitettuja ja Natura 2000 -alueiden valintaperusteina käytettyjä lintuja ovat ruisrääkkä, peltosirkku, heinäkurppa,
kurki, pikkulepinkäinen, kiljuhanhi, kiljukotka, suopöllö, valkoposkihanhi, etelänsuosirri, sinisuohaukka, niittysuohaukka, mehiläishaukka, suokukko, kapustarinta,
kirjokerttu ja liro. Monet näistä lajeista saalistavat tai pysähtyvät muuttoaikoina
rantaniityillä ja tulvapelloilla. Rantaniittyjen laiduntaminen on erityisen arvokasta
työtä lintujen elinolosuhteiden kannalta. Lintujen pesimäaikaan tulee huomioida
pelloilla pesivien lajien pesät. Ne tulee kiertää peltotöitä tehdessä.
Tyypillisiä pelloilla pesiviä lajeja ovat isokuovi ja töyhtöhyyppä. Ruisrääkän suojelemiseksi kesantopellot kannattaa niittää mahdollisimman myöhään. Kasveista
esimerkiksi Hämeessä esiintyvää idänverijuurta voidaan hoitaa ja elvyttää niittämällä
tai laiduntamalla. Lintujen ja kasvien lisäksi Natura 2000 -alueiden valintaperusteina
on ollut perhoslajeja muun muassa isokultasiipi, luhtakultasiipi, kirjoverkkoperhonen ja punakeltaverkkoperhonen. Monet perhoset ovat erikoistuneet vain tiettyihin
ravintokasveihin, jolloin näiden lajien suojeleminen lisää myös perhosten elinmahdollisuuksia.
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8 Kohteiden perustamisen ja hoidon
rahoitus
8.1

Ei-tuotannollisten investointien tuki
Vuodesta 2008 alkaen monivaikutteisten kosteikkojen perustamiseen ja arvokkaan perinnebiotoopin alkuraivaukseen ja aitaamiseen on ollut mahdollista hakea ei-tuotannollisten investointien tukea. Tuen hakijana voi olla joko viljelijä tai rekisteröitynyt yhdistys. Viljelijän tulee olla ympäristötukeen sitoutunut. Rekisteröidyltä yhdistykseltä
ei edellytetä ympäristötuen sitoumusta. Investointihankkeen valmistuttua kohteen
hoidosta on tehtävä vastaava erityistukisopimus (5 tai 10 v.). Erityistukisopimuksen
edellytyksenä on ympäristötuen perustoimenpiteitä koskeva sitoumus, jos hakijana
on viljelijä. Hanketta ei saa aloittaa ennen TE-keskuksen päätöstä.

Monivaikutteisen kosteikon perustaminen
Perustettava kosteikko toimii kiintoaineksen ja ravinteiden pidättäjänä sekä eliöstön,
riistan, kalojen, rapujen tai linnuston elinympäristönä, viljelymaiseman monipuolistajana, tulvien pidättäjänä ja tarvittaessa kasteluveden varastona. Ei-tuotannollisten
investointien tukea saavan kohteen on oltava Suomenlahteen, Saaristomereen tai
Selkämereen laskevien jokivesistöjen valuma-aluetta. Kohde voi olla myös sellaisten järvien valuma-alueella, jossa kosteikon perustamisella voidaan merkittävästi
pienentää maatalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta ja lisätä maatalousalueiden
luonnon monimuotoisuutta sekä edistää riista-, kala- tai raputaloutta. Kosteikko
voidaan perustaa ei-tuotannollisten investointien tuella myös muuhun sopivaan ja
tarkoituksenmukaiseen paikkaan, joka on katsottu alueellisen ympäristökeskuksen
laatimassa tai hyväksymässä yleissuunnitelmassa tarpeelliseksi.
Ei-tuotannollisten investointien tukiehtojen mukaisesti kosteikko on perustettava
ensisijaisesti patoamalla luontaiselle kosteikkopaikalle esimerkiksi vettymishaitoista
kärsivälle pellolle, pellon reuna-alueelle tai metsämaalle. Kosteikon valuma-alueella
tulee olla yli 20 % peltoa ja perustettavan kosteikon pinta-alan reuna- ja tulva-alueineen tulee olla vähintään 0,5-1,0 % valuma-alueen pinta-alasta. Kosteikot ja tulvaalueet on perustettava niin, että ne pidättävät mahdollisimman tehokkaasti valumaalueelta tulevaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. Toimenpiteet eivät saa olennaisesti
haitata alueen ulkopuolella olevien peltojen kuivatustilannetta.
Pelloille perustettavassa kosteikossa on pysyvästi veden alle jäävästä osasta poistettava maa-aines, jonka fosforin viljavuusluokka on hyvä, korkea tai arveluttavan
korkea. Perustettavassa kosteikossa on oltava kiintoainesta laskeuttava vesialue, joka
on tyhjennettävissä sinne kertyneestä lietteestä. Kosteikkoon on lisäksi kuuluttava
sen hoidon kannalta riittävät suoja-alueet. Ei-tuotannollisten investointien tukea on
maksettu vuosina 2008-2009 hyväksyttyjen toteutuneiden kustannusten mukaan
kosteikon perustamisesta enintään 4000 euroa hehtaarilta. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman seurantakomitea on hyväksynyt päätöksen ehdottaa EUkomissiolle tämän tuen korotusta. Ehdotuksen mukaan kosteikkotukea nostettaisiin
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enintään 4000 eurosta 11 500 euroon hehtaarilta vuonna 2010. Päätöstä mahdollisesta
tuen nostosta odotetaan talven aikana.

Perinnebiotoopin alkuraivaus ja aitaaminen
Ei-tuotannollisten investointien tukeen oikeutetulla arvokkaalla perinnebiotoopilla
tarkoitetaan ketoa, niittyä, lehdesniittyä, hakamaata, metsälaidunta tai nummea, jossa
on nähtävissä selviä merkkejä laidunnuksesta tai alueen käytöstä karjan rehuntuotantoon. Kohde on tukikelpoinen, jos se on alueellisten ympäristökeskusten vuosina
1996-2001 julkaisemissa perinnemaisemaraporteissa määritelty valtakunnallisesti,
maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaaksi perinnebiotoopiksi tai jonka alueellinen
ympäristökeskus on todennut hakemuksesta antamassaan lausunnossa luontoarvoiltaan näitä vastaavaksi. Tukikelpoisia ovat lisäksi perinnebiotoopit, jotka kuuluvat
Natura 2000 -verkostoon. Peltoaloja ei lueta arvokkaiksi perinnebiotoopeiksi.
Arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaukseen kuuluvia toimia voivat olla
pensaikon ja puuston raivaus ja raivausjätteen poistaminen. Toimenpiteisiin voi sisältyä toteuttamisalueella sijaitsevien rakennelmien ja perinteisten latorakennusten
säilyttämistä ja kunnostamista sekä alueen aitaamista. Ei-tuotannollisten investointien tukea maksetaan hyväksyttyjen toteutuneiden kustannusten mukaan arvokkaiden
perinnebiotooppien alkuraivauksesta ja aitaamisesta enintään 675 euroa hehtaarilta.

8.2

Ympäristötuen erityistukisopimukset
Monivaikutteiset kosteikot
Monivaikutteisen kosteikon hoidon erityistukisopimuksella pyritään vähentämään
maatalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta, lisäämään luonnon monimuotoisuutta sekä edistämään riista-, kala, ja raputaloutta. Koska taustalla on nimenomaan
maatalouden aiheuttaman vesistökuormituksen vähentäminen, sopimuksia tehdään
vain kosteikoille, joiden valuma-alueella on yli 20 % peltoa. Monivaikutteisen kosteikon hoidon erityistukisopimuksella rahoitetaan ainoastaan kosteikon hoitoa, ei
sen perustamista. Sopimuksen perusteena oleva kosteikko voidaan perustaa muulla
rahoituksella, kuten ei-tuotannollisten investointien tuella. Ei-tuotannollisten investointien tuen saamisen ehtona on, että kosteikolle tehdään perustamisen jälkeen
hoitoa koskeva 5- tai 10-vuotinen hoitosopimus. Sopimusalan tulee olla vähintään
0,3 hehtaaria. Sopimus voidaan tehdä pellosta tai muusta alasta. Peltoalan tulee olla
ympäristötuessa tukikelpoista. Hakijana voi olla joko ympäristötukeen sitoutunut
viljelijä tai rekisteröitynyt yhdistys, jolla ei ole ympäristötukisitoumusta.
Tuen suuruus määräytyy hoitotoimenpiteistä aiheutuvien kustannusten, tulonmenetysten ja alueelta saatavan hyödyn perusteella. Hoitotoimenpiteistä tehdään erillinen hoitosuunnitelma, joka liitetään sopimushakemukseen. Kustannuksina voidaan
ottaa huomioon kosteikon hoitosuunnitelman tekeminen, hoitopäiväkirjan pidosta
aiheutuvat kustannukset, rakenteiden kunnon seuranta, kertyneen lietteen määrän
tarkkailu ja poistaminen sekä kosteikon ja sitä ympäröivän hoitoalueen kasvillisuuden niittäminen ja poiskuljetus. Enintään tukea voi saada 450 €/kosteikkohehtaari
vuodessa. Sopimus voi olla 5- tai 10-vuotinen.
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Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen
Luonnon monimuotoisuuden edistämisen erityistukisopimuksella voidaan kohdennetusti hoitaa maatalouden harjoittamiselle ominaisia elinympäristöjä, lisätä viljelymaiseman avoimuutta ja monimuotoisuutta ja vahvistaa sen ominaispiirteitä.
Tällaisia kohteita voivat olla esimerkiksi monipuoliset peltojen metsäsaarekkeet ja
reunavyöhykkeet, uhanalaisten lajien esiintymispaikat, vesiuomat pientareineen ja
tulvapellot sekä puukujanteet. Luonnon monimuotoisuuden edistämisen erityistukisopimuksella voidaan hoitaa myös pieniä kosteikkokohteita. Tällöin kosteikon
valuma-alueella ei tarvitse olla peltoa yli 20 %. Lisäksi tällä tuella voidaan ylläpitää
ja hoitaa perinteisiä rakenteita ja rakennelmia, kuten latoja, kiviaitoja, kivisaarekkeita
ja riukuaitoja.
Sopimusala voi olla peltoa tai sen välittömässä läheisyydessä olevaa muuta aluetta eli pellon ja metsän, tien tai vesiuoman välistä aluetta, joka voi olla enintään 20
metriä leveä. Peltojen metsäsaarekkeiden enimmäiskoko on yksi hehtaari. Lisäksi
viljely- ja laidunkäytön ulkopuolelle jääneet alueet voivat joissain tapauksissa kuulua
sopimukseen. Sopimusalan tulee olla vähintään 0,3 hehtaaria, mutta se voi koostua
useammasta lohkosta niin, että kunkin lohkon on oltava vähintään 0,05 ha. Sopimus
voi olla 5- tai 10-vuotinen. Sopimus edellyttää, ettei alueella käytetä lannoitteita tai
kasvinsuojeluaineita. Tuen määrä perustuu kustannusarviossa esitettyihin hoitokustannuksiin. Tärkeimmät hoitotoimet ovat laidunnus, niitto ja raivaus. Hoitotoimenpiteistä pidetään päiväkirjaa. Tuen suuruus on enintään 450 €/ha vuodessa.

Perinnebiotoopin hoito
Perinnebiotooppien hoidon erityistuen tavoitteena on ylläpitää alueen lajiston monipuolisuutta sekä pitkäaikaiseen maankäyttöön liittyvää maaseudun kulttuuriperintöä ja maisemallisia arvoja. Perinnebiotoopit ovat perinteisen maankäyttötapojen,
kuten niiton, laidunnuksen ja lehdestyksen muovaamia ja ylläpitämiä luonnoltaan
monipuolisia alueita. Näitä alueita ovat kedot, niityt, hakamaat, metsälaitumet ja
nummet.
Perinnebiotooppia ei saa muokata, lannoittaa, käsitellä torjunta-aineilla, ojittaa tai
metsittää. Sopimusalan tulee olla vähintään 0,3 hehtaaria, mutta se voi koostua useammasta lohkosta niin, että kunkin lohkon on oltava vähintään 0,05 ha. Pienialaisille
perinnebiotooppikohteille (5-10 aaria) tuki on kiinteä 135 €/kohde. Tuen määrä perustuu kustannusarviossa esitettyihin hoitokustannuksiin. Tärkeimmät hoitotoimet
ovat laidunnus, niitto, niittojätteen keräys ja poiskuljetus, lehdestys sekä raivaus.
Hoitotoimenpiteistä pidetään päiväkirjaa. Alueet tulee aidata erilleen viljelylaitumista eikä eläimiä saa lisäruokkia. Perinnebiotoopin hoidon erityistuki on enintään
450 €/ha/vuosi. Sopimus on 5-vuotinen.

8.3

Leader-toimintatapa
Ohjelmakaudella 2007-2013 ympäristötukea voidaan myöntää rekisteröidyille yhdis-

tyksille ns. Leader-toimintatavan kautta. Rekisteröityjen yhdistysten on mahdollista
hakea perinnebiotooppien hoitoa sekä monivaikutteisen kosteikon hoitoa koskevia
erityistukisopimuksia. Vuodesta 2008 alkaen yhdistysten on lisäksi mahdollista hakea
ei-tuotannollista investointitukea arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaukseen
ja aitaamiseen sekä monivaikutteisen kosteikon perustamiseen.
Leader-toimintatapa on käytettävissä, jos haettavan erityistukisopimuksen toimenpiteet tukevat paikallisen Leader-toimintaryhmän kehittämissuunnitelman ta-
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Kuvat 31 ja 32. Esimerkiksi puukujanteita, metsäsaarekkeita ja reunavyöhykkeitä voidaan hoitaa luonnon monimuotoisuuden edistämisen erityistuella. Kuvat: Auli Hirvonen
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voitteita ja haettava sopimusalue sijaitsee toimintaryhmän kehittämissuunnitelman
soveltamisalueella. TE-keskuksen maaseutuosasto pyytää hakemuksesta lausunnon
paikalliselta Leader-toimintaryhmältä. Erityistuki Leader-hakijoille rahoitetaan maaseudun kehittämisohjelman linjalta 2.

8.4

Tukien hakeminen
Ei-tuotannollisten investointien tuki
Ei-tuotannollisten investointien tukihakemukset toimitetaan liitteineen TE-keskuksen
maaseutuosastolle. TE-keskus arvioi hakijan hakemuksessa esittämät kustannukset ja
vahvistaa päätöksellään hankkeelle myönnettävän tuen enimmäismäärän. Hanketta
ei saa aloittaa ennen TE-keskuksen päätöstä. Myös tuen saajan työ voidaan hyväksyä
korvattavaksi kustannukseksi. Työstä on pidettävä työpäiväkirjaa. Jos hakija on rekisteröity yhdistys, on ennen hankekohtaisen tuen enimmäismäärän vahvistamista
pyydettävä paikallisen toimintaryhmän lausunto (ns.leader-toimintatapa). Korvattavien kustannusten tulee olla tuen saajan maksamia, lopullisia, kohtuullisia ja todennettavissa olevia. Ei-tuotannollisen investoinnin toteuttamisesta aiheutuva kustannus
voidaan korvata, jos toteuttamistoimenpide on perusteltu hankkeen tavoitteiden
saavuttamisen kannalta. Korvattavia ovat mm. kohtuulliset suunnittelukustannukset.
Alueen käytöstä sadontuoton muodossa saatava taloudellinen hyöty vähennetään
tuesta. Kohteen on oltava tuen hakijan hallinnassa koko investointihankkeen toteuttamisen ajan sekä sen jälkeen alueelle tehtävän ympäristötuen erityistukisopimuksen
ajan. Hakijan on laadittava kosteikon perustamisesta ja arvokkaan perinnebiotoopin
kunnostamisesta asianmukainen suunnitelma.
Arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaukseen ja aitaamiseen liittyviä korvattavia kustannuksia ovat puiden ja pensaiden raivauksesta ja raivausjätteen poistamisesta aiheutuvat kustannukset ja aitaamisesta aiheutuvat kustannukset. Lisäksi
korvataan rakennelmien kunnostamisesta, niitosta ja laidunnuksesta sekä työpäiväkirjan pitämisestä aiheutuvat kustannukset. Kosteikkojen perustamisessa korvattavia
kustannuksia ovat pintamaan ja kasvillisuuden poistosta aiheutuvat kustannukset
ja poistetun maa-aineksen loppusijoittamisesta aiheutuvat kustannukset. Lisäksi
korvataan kosteikkoalueen muotoilusta ja rakenteista aiheutuvat kustannukset ja kasvillisuuden kylväminen. Saamatta jääneen sadon arvo ja mahdolliset pinta-alatukien
menetykset korvataan alueen aikaisemman käytön mukaisesti.

Ympäristötuen erityistuet
Maatalouden ympäristötuen erityistukihakemukset liitteineen toimitetaan TE-keskuksen maaseutuosastolle huhtikuun loppuun mennessä. Maksatusta haetaan vuosittain. Sopimuskausi alkaa 1.10. tai 1.5. riippuen sopimuksesta. TE-keskus pyytää
alueelliselta ympäristökeskukselta lausunnon haettavasta tukisopimuksesta. Myönteinen päätös edellyttää ympäristökeskuksen myönteistä lausuntoa. Tukea voi hakea
ympäristötukijärjestelmään sitoutunut viljelijä tai Leader-toimintatavan kautta rekisteröitynyt yhdistys. Tuki määräytyy vuosittain hoitotöistä aiheutuneista kuluista.
Hoidettavat alueet voivat olla myös vuokrattuja. Tällöin vuokrasopimus tulee
tehdä vähintään yhtä pitkäksi ajaksi kuin erityistukisopimus. Tukihakemukseen
liitetään hoitosuunnitelma, josta ilmenevät hakijan ja tilan tiedot, suunnittelijan yhteystiedot, kohteen sijainti, hoidon tavoitteet ja vaikutukset ympäristöön, vuosittaiset
hoitotoimet ja aikataulu, kustannusarvio sekä karttaliitteet, valokuvat ja mahdollinen
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vuokrasopimus. Erityistukikohteelle laadittava sopimus voi olla viisi- tai kymmenvuotinen. Tuki on hehtaarikohtainen ja se maksetaan vuosittain. Tarkempaa tietoa
erityistuen hakemisesta löytyy tukioppaista ja esitteistä, joita saa esimerkiksi kuntien
maaseutusihteereiltä, alueellisista ympäristökeskuksista, alueellisista TE-keskuksista
ja ProAgrioista.
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9 Lisätietoja
Hämeen ympäristökeskus,
1.1.2010 alkaen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Birger Jaarlin katu 13
PL 131
13101 Hämeenlinna
Lahden toimipaikka: Vesijärvenkatu 11 C, PL 29, 15141 Lahti
Puhelin: 020 610 103 (vaihde)
Faksi: 020 610 1820
Internet: www.ymparisto.fi/ham, 4.1.2010 alkaen www.ely-keskus.fi
Hämeen TE-keskus,
1.1.2010 alkaen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Rauhankatu 10
15110 Lahti
Hämeenlinnan toimipiste: Raatihuoneenkatu 11, 13100 Hämeenlinna
Puhelin: 010 19 1450 (vaihde)
Internet: www.te-keskus.fi, 4.1.2010 alkaen www.ely-keskus.fi
ProAgria Häme
Hämeenlinnan toimisto
Vanajantie 10 B
13110 Hämeenlinna
Puhelin:020 747 3000 (vaihde)
Internet: www.proagria.fi/hame
Museovirasto
Muinaisjäännösten hoitoyksikkö
Hämeenlinnan toimisto
Tutkija Olli Soininen
Kustaa III:n katu 6
13100 Hämeenlinna
Puhelin: 050 428 5556

Hyödyllisiä linkkejä
Ympäristötuen erityistukien hakuoppaat:
www.mavi.fi > Viljelijätuet > Hakuoppaat, ohjeet, koulutusmateriaali > Ympäristötuen erityistukien oppaat
Ympäristötuen erityistukien hakulomakkeet:
lomake.mmm.fi > Maatilat ja maatilainvestoinnit > Viljelijätuet > Ympäristötuen
erityistuet
Ei-tuotannollisten investointitukien hakulomakkeet:
lomake.mmm.fi > Maatilat ja maatilainvestoinnit > Viljelijätuet
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Muita oppaita:
www.mavi.fi >Viljelijätuet > Hakuoppaat, ohjeet, koulutusmateriaali > Ympäristötuen neuvonnalliset oppaat
www.ymparisto.fi/los/maatalous > Suojavyöhykkeiden hoitokortti
www.ymparisto.fi/syke > Julkaisut > SYKEn julkaisut Suomen ympäristö -sarjassa
> SYKEn julkaisut Suomen ympäristö-sarjassa 2007 > Maatalouden kosteikkojen
suunnittelu ja mitoitus
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