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MAASEUTURAHOITUKSESTA 
on haussa vuonna 2022

Ei-tuotannollinen
investointituki kosteikon
perustamiseen.

Uusien kosteikkojen
hoitotuki

Voimassa olevien kosteikko
sopimusten (tehty 2015-
2017) jatkovuosi



Ei-tuotannollisten investointien haku

Kosteikon perustamista haetaan Hyrrä-palvelussa tai 
paperilomakkeella 195

Lomakkeet löydät osoitteesta
ruokavirasto.fi/viljelijalomakkeet tai sähköinen haku
Hyrrä-järjestelmässä

EI-tuotannollista investointia voi hakea aktiiviviljelijä, 
rekisteröity yhdistys tai vesioikeudellinen yhdistys

Lomakkeet suunnitelmineen lähetetään 15.6.2022 
mennessä ELY-keskukseen
kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi

Lisätietoja: ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-
rahoitus/ei-tuotannolliset-
investoinnit/kosteikkoinvestoinnit



Kosteikkojen hoitosopimukset 
haetaan 
lomakkeella 262
Lomakkeet löydät
ruokavirasto.fi/viljelijalomakkeet

Lomakkeet suunnitelmineen lähetetään 
alueelliseen ELY-keskukseen 15.6.2022 
mennessä  sähköpostitse kirjaamo.keski-
suomi@ely-keskus.fi

Kosteikon hoitosopimuksen jatkovuotta 
(2015 - 2017) haetaan Vipupalvelussa 
15.6.2022 mennessä.
Lisätietoja: merja.lehtinen@ely-keskus.fi 
p. 0295 024570

Kuva: Arto Ahonen
Saarijärven Eräpalvelut ky



Ei-tuotannollinen investointi;  
Monivaikutteisen kosteikon 
perustaminen

Kosteikolla tarkoitetaan pysyvästi veden osittain peittämää aluetta, 
joka toimii kiintoaineksen ja ravinteiden pidättäjänä, eliöstön 
elinympäristönä tai viljelymaiseman monipuolistajana. 

Investoinnilla on oltava edellytykset edistää maatalouden vesistö-
kuormituksen vähentämistä ja/tai lisätä luonnoltaan yksipuolisen 
maatalousalueen elinympäristöjen monimuotoisuutta. 

Toimenpide toteutetaan perustamalla 
- hoidettavia kosteikkoja 
- pienten kosteikkojen ketjuja  
- kosteikkomaisia tulva-alueita ja tasanteita niiden luontaisille 

paikoille, herkästi tulviville pelloille ja pengerretyille 
kuivatusalueille sekä 

- kunnostamalla uomia luonnonmukaisen vesirakentamisen 
periaatteiden mukaisesti.
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Ei-tuotannollisten investointien korvaus 

Kosteikon tai tulva-alueen yläpuolisella valuma-alueella on 
oltava peltoa yli 10 prosenttia.

Kosteikon pinta-alan, tulva-alueet mukaan lukien, on oltava 
vähintään 0,5 % yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta. 

Yläpuoliselle valuma-alueelle samaan aikaan perustettavat, 
aiemmin perustetut tai siellä jo olevat luontaiset kosteikot 
voidaan laskea mukaan edellä mainittuun 0,5 prosentin 
vähimmäisalaan. 

Koko hankkeen alan on oltava vähintään 0,30 ha



Ei-tuotannollisten investointien korvaus
Investointi tulee toteuttaa kahden vuoden kuluessa siitä, 
kun päätös tuen myöntämisestä on tehty.

Investoinnin valmistuttua tulee hoidosta tehdä 
viisivuotinen ympäristösopimus ELY –keskuksen kanssa.

Tuenhakijan pitää hallita aluetta omistamalla tai 
vuokrasopimuksen perusteella: kosteikon rakentamisajan
sekä investointia seuraavan 5 vuotisen hoitosopimuksen
ajan. Eli käytännössä yhteensä vähintään 7 vuotta.

Toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kuin ELY –keskus on
antanut asiasta tukipäätöksen! Ainoastaan
suunnittelukustannuksia saa syntyä.



Ei-tuotannollisten investointien korvaus

max 11 669 €/ha

jos kohde on kooltaan 0,3―0,5 hehtaaria, max 3225 
euroa kohteelta
Korvaus maksetaan syntyneiden kustannusten 
perusteella pinta-alaa kohden.


