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Kuvateksti: Heinälahden kosteikko Saimaan rannassa

Kuvateksti: Kosteikon viimeistelytöitäKuvateksti: Valmiin ja hyvinvoivan kosteikon kasvillisuutta



Kosteikon 
hyviä 
puolia

✓ Kosteikoilla voidaan vaikuttaa 
valumavesien laatuun ja joskus jopa 
määrään

✓ Ravinteet

✓ Kiintoaine

✓ Virtaamahuiput

✓ Kuivuudentorjunta

✓ Maisema

✓ Luonnon monimuotoisuus

✓ Vesilinnut

Eli parhaimmillaan luonnon omien 
virtaamantasaajien ja 
puhdistusmekanismien hyödyntäminen 
sekä luontainen elinympäristö



Kosteikoiden
Vaaroja

✓ Yksittäisten kosteikoiden 
varaan lasketaan usein liian 
suuria odotuksia

✓ Vesienhoidon näkökulmasta 
toimivampaa olisi valuma-
alueiden kokonaisvaltaisempi 
kunnostaminen

✓ Valuma-alue ja sen kuormitus 
pitää tuntea

✓ Erityisesti kiintoainekuormitus

✓ Hoitoväli ja -tarve

✓ PATOTURVALLISUUS

✓ Pengertäminen alentaa 
toteutuskustannuksia

Kuvateksti: Esimerkkikuva uoman eroosiosuojauksesta 
reunoja tukemalla



Kosteikot Pohjois-Karjalassa

✓ Toteutuneita yli 200 kpl

✓ Kysyntä lisääntynyt tasaisesti

✓ Rahotuksia saatu huomattavasti keskimääräistä paremmin

✓ Keskikoko 1 - 1,5ha, 3 - 4 ha vielä melko yleinen

✓ Alle 0,5ha:n ja yli 5ha:n kohteet harvinaisia

✓ Suurin 110ha, pienimmät 0,2 - 0,3ha

✓ Keskimääräinen toteutuskustannus n. 10 000€/ha, 
vaihteluväli 6 - 14 000€ / ha (alv 0%) *

*(95% tapauksista, poislukien erityistapaukset)



Kosteikkokeskittymät
ja 

suurin tarve kosteikoille

Toteutuksissa 
korostuneet Keski- ja 
Etelä-Karjala

- Jukajoki ja Polvijärvi 
myös keskittymiä

Kosteikot ovat yksi 
keskeinen tekijä 
valuma-alue- ja 
vesistökunnostuksissa

Kuva kartasta: Kosteikoiden hot spot -alueita ja 
toteutuskeskittymiä Pohjois-Karjalassa



Potentiaalisia 
kosteikkopaikkoja on 
paljon ja kaikkialla

Esimerkkinä Liperin alueen 
Lumo-suunnittelu 2014

Kuva kartasta: Liperin Lumo-kartoituksen potentiaalisia 
Kosteikkopaikkoja vuodelta 2014.



Heinäkuu 2013

Heinäkuu 2014

maaliskuu 2014Heinäkuu 2013 Maaliskuu 2014

Kuvateksti: kosteikon perustamisen ennen - jälkeen kuvat Kesälahdella 



Kosteikoiden rahoituskanavia

✓ Valtion vesienhoitorahoitus 

✓ Maatalouden ei-tuotannollinen investointituki

✓ Kemera -luonnonhoitohankkeet

✓ Helmi- ja Sotka-rahoitus

✓ Rewilding-ohjelma

✓ Vapaat rahoitukset

✓ Omarahoitteiset hankkeet



Kosteikon perustaminen
Pohjois-Karjalassa 2010-2020

vesistökunnostus maisema ETI vesilinnut hule muut

Kaaviokuva: Kosteikoiden perustamisen keskeisin peruste



Valuma-aluekunnostukset ja vesienhoito

✓ Ylivoimaisesti suurin osa kosteikoista on toteutettu osana 
valuma-alueiden kunnostusta, yli 150kpl

✓ Lähes poikkeuksetta kyseisen valuma-alueen kunnostus 
on käsittänyt muitakin toimenpiteitä (mm. turvaamaan 
kosteikon toimintaa ja vähentämään huoltotarvetta)

✓ Rahoituskanavaa hyödyntäneet mm:

✓ Järviyhdistykset

✓ Kyläyhdistykset

✓ Kunnat

✓ Osakaskunnat

✓ Kalastusalueet

✓ Muut yhdistykset ja yhtymät



Maatalouden Ei-Tuotannollinen investointituki, ETI

✓ Tukikelpoinen viljelijä* hakee hallinnoimalleen alueelle

✓ Investointituki max. 11 669 €/ha

✓ Pohjois-Karjalassa hakemuksia ollut n. 5-10/a

✓ Pari vuotta olleet hakukiellossa, 2021 ehkä taas haettavissa

✓ Rahoitusehtona 10% suhteellinen peltopinta-alaosuus 
valuma-alueesta ja min 0,5%:n pinta-alasuhde valuma-
alueeseen

✓ Hakemukset pisteytetään vesienhoidon näkökulmasta (pienet ja 
toimimattomat putoavat pois)

✓ Investointituen ehtona 5v. hoito (450€/ha/a)

✓ Suunnittelijoista pulaa, kysyntää olisi, rahoitus?

✓ Toteutus vaihtelevaa



Kuvateksti: Maatalouden ETI-kosteikko Polvijärvellä



Vesilintukosteikot

✓ Ehkä se kronologisesti ensimmäinen peruste 
kosteikoiden keinotekoiseen perustamiseen

✓ Lintuvesien heikon tilan ja vesilintuelinympäristöjen 
menetyksen myötä aina ajankohtainen

✓ esim. Sotka-hanke

✓ Joissakin tapauksissa ongelmia ollut vesiensuojelussa ja 
valuma-alueen (haasteiden) tuntemisessa

✓ Yhdistettynä lintuvesikunnostuksiin kenties suurin 
laajennusmahdollisuus



Vapaarahoitteiset 
kosteikot

✓

✓

✓

✓



Muutamia 
esimerkki-
kosteikoita

1) Linnunsuon ja Jukajoen
kosteikot

2) Onkamon järvien kosteikoita

3) Heinälamminojan
kokonaisuus

4) Sotkuman osakaskunnan 
kosteikot

5) Kiteen hulevesikosteikko

Yhdistävänä tekijänä kohteiden 
omaleimaisuus, pitkäjänteisyys 
ja onnistuminen



Linnunsuon kosteikko

✓ Entinen turvetuotantoalue, tuotanto loppui toistuviin kalakuolemiin 
Jukajoessa 2013-14

✓ Vapo perusti 60ha:n kosteikon 2014-2015

✓ Osuuskunta lumimuutos osti alueen 2017 ja ryhtyi seuraamaan mm. 
vedenlaatua, parantelemaan, kehittämään ja laajentamaan aluetta

✓ 2021 kosteikko saavuttaa lopullisen alansa 110ha ja toiminnallisuutensa

✓ Kohdetta pidetään jo nyt Itä-Suomen kenties parhaana lintuvetenä

✓ Yli 180 lintulajia havaittu

✓ Esimerkkitapaus ympäristökatastrofista lintuparatiisiksi ja kohti kestävää maankäyttöä

✓ Suomen ensimmäinen Rewilding -alue, joka laajentunut yli 200ha:n yhtenäiseksi 
ennallistamisalaksi (kosteikko + suo)

✓ Vain yksi lukuisista kosteikoista ja toimista Jukajoella, mutta yksi Suomen 
tunnetuimmista kosteikoista



Kuvateksti: Linnunsuon kosteikko Jukajoella



Kosteikoita Onkamon järvillä

2 ETI kosteikkoa

14 vesistökunnostuskosteikkoa

Kahta peltokosteikkoa 
lukuunottamatta kaikkien 
kosteikoiden toimintaa tukee 
kattava valuma-aluekunnostus

- Kosteikot viimeisiä rakenteita 
pitkässä ketjussa pitkin valuma-
aluetta

Kuva kartasta: Onkamon järvien toteutuneet kosteikot



Rauanlahden kosteikko Pieni-Onkamolla

Kuvateksti: Rauanlahden kosteikko, pintavalutus ja 
laskeutusallas Pieni-Onkamolla



Heinälamminojan kosteikkokokonaisuus

Kuva kartasta: Viiden kosteikon ketju läpi Heinälamminojan valuma-alueen



Kuvateksti: Heinälahden kosteikko ja kasvillisuuskentät Saimaan rannassa



Kuvateksti: Heinälamminojan keskimmäinen kosteikko ja laskeutusallas



Kuvateksti: Kiteen taajaman hulevesikosteikkoa



Yhteenveto

✓ Kosteikkomahdollisuuksia on paljon

✓ Potentiaalisia paikkoja löytyy joka puolelta

✓ Kosteikoiden hyödyt ovat moninaiset

✓ Rahoituksia on tarjolla mukavasti, joskus jopa 
valinnanvaraa

✓ Kosteikkoa ei kannata lähteä perustamaan 
kevein perustein, mikäli kyseessä virtaava vesi

✓ Valuma-alue kannattaa tuntea

✓ Moni kosteikko vaatii hoitoa ajan kuluessa



Vesistö- ja Luontokunnostus Janne Raassina

Hovikummuntie 7, 81100 Kontiolahti

0414598339

janne.markus.raassina@gmail.com

”Vesi ei leppee, elä taistele sitä 
vastaan vaan ole sen puolella…”

mailto:janne.markus.raassina@gmail.com

