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Mitä on kosteikkoviljely ja miksi sen 
halutaan yleistyvän?
Kosteikkoviljely on viljelyä märillä tai uudelleen vetetyillä
turvepelloilla

Kosteikkoviljely pitää pellon viljelyssä, mutta hillitsee turvepellon 
kasvihuonekaasupäästöjä hidastamalla turpeen hajoamista
• vaihtoehto viljelemättömälle ”ilmastokosteikolle”
• mahdollista saada paljon päästövähennyksiä pieneltä alalta

Kosteikkoviljely edellyttää
• pohjavedenpinnan nostamista
• Suomen oloissa menestyviä kosteikkoviljelykasveja

Kosteikkoviljelyn yleistyminen edellyttää lisäksi
• ansaintamahdollisuuksia kosteikkoviljelykasvien viljelystä ja 

kasvihuonekaasupäästövähennysten tuottamisesta

Kuva: Sanna Saarnio



Mihin kosteikkoviljelykasveja voi hyödyntää?

Energia Kasvualusta Rakennus- Rehu/ Erikoistuotteet
Paju Ruokohelpi materiaali kuivike Marjat

Osmankäämi Järviruoko Osmankäämi Ruokohelpi Tekstiilit
Ruokohelpi Osmankäämi Järviruoko Osmankäämi Koristekäyttö
Hieskoivu Rahkasammal Järviruoko Biohiili

Rahkasammal Nanomateriaalit



Kustannukset avo-ojiin asennettavista säätöpadoista 
turvemaalla

Kustannus 
€/ha

Vettämissuunnitelman
kustannukset 185

Tarvikkeet rahteineen 606
Asennus 285
Yhteensä 1 076

Yllä olevassa RATU-hankkeessa tehdyssä 
arviossa (Miettinen ym. 2022) on oletettu, 
että säätöpatoja tarvitaan peltohehtaarille 
2,5 kpl.
Lisäksi pohjaveden pinnankorkeuden 
säätelyyn tarvitaan lisätyötä vuosittain 
arviolta 1 h/säätöpato (2,5 h/ha × 17 €/h = 
42,5 €/ha) Kuva: Sanna Saarnio

Vedenkorkeuden säätöputki

Jatkoputki (2 m)JatkoholkkiLäppä

Kahva, jolla läpän 
saa auki ja kiinni

Venttiili putkineen maksaa 230 € (ALV 0 %)



Kosteikkoviljelyn katetuotoista

Tuotot
- Muuttuvat kustannukset

Katetuotto A
- Työkustannukset

Katetuotto B
- Kone-, rakennus- ja yleiskustannukset

Katetuotto C



Kosteikkoviljelyn tuotoista

• Kasvinviljelytuotoista
• Kysyntäpotentiaalia ja lisähintaa 

ympäristöystävällisyydestä?

• Kosteikkoviljelykasvien markkinat ovat 
toistaiseksi pääosin kehittymättömiä

• Sadonkorjuun onnistumiseen liittyy 
riskejä märkinä vuosina

• Tukituotoista
• Tällä hetkellä tukikelpoisia

kosteikkoviljelyyn soveltuvia kasveja
ovat ruokohelpi ja lyhytkiertoinen
energiapuu (paju, haapa, hybridihaapa 
ja poppeli)

• Kasvihuonekaasupäästövähennys ei 
ole toistaiseksi korvausperuste 
missään maataloustuessa

Luomuruokohelpi C2-alueella €/ha/v
Kasvinviljelytuotto 126,00
Tukituotot
Perustuki enintään C-alueella 118,79
Uudelleenjakotuki (enint. 50 ha) 17,68
Luonnonhaittakorvaus C-alueella 242,00
Ekojärjestelmätuki, talviaikainen 
kasvipeitteisyys 50,00

Ympäristökorvaus, tilakohtainen 
toimenpide 45,00

Luomukorvaus
Pohjoinen yleinen hehtaarituki 10,00
Tuet yhteensä enintään 483,47
Tuotot yhteensä 609,47



Kosteikkoviljelyn kustannuksista

• Koneilla liikkuminen saattaa vaikeutua märissä 
olosuhteissa, jolloin viljelytoimet ovat hitaampia 
ja siten kalliimpia

• Koealueilla joissa on viljelty ruokohelpeä, 
pohjaveden pinta on ollut sen verran alhaalla, 
että se ei ole haitannut viljelytoimia

• Saatetaan tarvita märkiin olosuhteisiin 
suunniteltuja erikoiskoneita tai vähintään 
leveämpää rengastusta käytössä oleviin 
maatalouskoneisiin

• Kosteikkoviljelyyn soveltuvat lohkot ovat usein 
hajallaan, jolloin voi olla vaikea muodostaa 
taloudellisesti kannattavaa korjuuketjua

Luomuruokohelpi C2-alueella €/ha/v
Kymmenvuotisjakso, jossa kasvuston 
perustamisvuosi ja 9 satovuotta
Muuttuvat kustannukset
Kyntö 7,51
Kylvömuokkaus 4,28
Naudan kuivikelanta 33,30
Lannan kuormaus, kuljetus ja levitys 45,07
Kylvölannoitus 6,09
Siemenet (ruokohelpi ja valkoapila) 14,73
Niitto 35,73
Pyöröpaalaus 288,00
Paalien siirto pellon reunaan 47,70
Liikepääoman korko 12,06
Muuttuvat kustannukset yhteensä 494,46



Kosteikkoviljelyn katetuotoista

• Jotta kosteikkoviljely yleistyisi, viljelijän tulisi 
päästä kosteikkoviljelyssä vähintään yhtä suuriin 
katetuottoihin (katetuotto A ≈ 500 €/ha) kuin 
rehukauran viljelyssä tai rehunurmen 
tuotannossa hyvin kuivatetulla turvepellolla

• Kosteikkoviljelyn pitäisi myös olla
kilpailukykyinen vaihtoehto turvepeltolohkon 
pitämiselle luonnonhoitonurmena tai 
ilmastokosteikkona

• Lisäksi kosteikkoviljelyn tulisi kattaa myös pellon 
vesitason nostamisesta ja korkealla pitämisestä 
aiheutuvat kustannukset (noin 150 €/ha)

• Pelkät sateet eivät välttämättä riitä 
ylläpitämään korkeaa vesitasoa

Luomuruokohelpi C2-alueella €/ha/v
Tuotot 609
Muuttuvat kustannukset 494
Katetuotto A 115

Jos säätöpatoinvestointi maksaa 1 000 €/ha ja 
säätöpadoista tehdään vuosittain 20 prosentin 
poisto ja investoidulle pääomalle oletetaan viiden 
prosentin vuosikorko, niin säätöpadoista aiheutuvat 
poisto- ja korkokustannukset ovat kymmenen 
vuoden aikana vuosittain keskimäärin 112 €/ha.

Jos pohjaveden pinnankorkeuden säätelyyn 
tarvitaan lisätyötä vuosittain 1 h/säätöpato ovat 
vuotuiset lisäkustannukset 2,5 h/ha × 17 €/h ≈ 43 
€/ha



Tärkeimpiä toimenpiteitä turvepeltojen ilmastoystävälliseen 
viljelyyn vuonna 2023 alkaneella tukikaudella
• Kosteaviljelyä (kosteikkoviljelyä) on mahdollista harjoittaa maatalousmaalla ja näille aloille on 

mahdollista saada viljelijätukia
• Turvepeltojen nurmet (ympäristökorvauksen lohkokohtainen toimenpide)

• Turvepeltolohkolla viljellään viisivuotisen sitoumuskauden ajan monivuotista nurmea ilman muokkausta 
ja vuotuista kasvinsuojelua

• Kasvustoa saa lannoittaa normaalisti ja nurmisato on korjattava vuosittain
• Toimenpiteen toteuttamisesta maksetaan vuosittain korvausta 100 €/h
• Toimenpidettä voidaan toteuttaa myös säätösalaojitetuilla lohkoilla ja pitää vedenpinta korkealla
• Lohkolle on tällöin mahdollista saada sekä turvepeltojen nurmet -toimenpiteen korvaus (100 

€/ha/vuosi) että valumavesien hallinta -toimenpiteen korvaus, joka säätösalaojituksen hoidon osalta on 
77 €/ha/vuosi

• Kosteikkojen hoito (ympäristösopimus)
• Ympäristösopimus pitää sisällään useita eri kosteikkomuotoja mm. turvepelloille perustetut 

ilmastokosteikot. Vuotuinen korvaus kosteikkojen hoidosta on 500 €/ha.
• Lisäksi kosteikkoinvestointien tuella tuetaan sellaisia ei-tuotannollisia kosteikkoinvestointeja, joilla 

maatalouskäytössä olevia turvepeltoja muutetaan kosteikoiksi tai suon kaltaisiksi alueiksi
• Turvepellon käyttömuoto muuttuu, eikä pelto ole enää maatalousmaata



Yhteenveto ja johtopäätöksiä
• Kosteikkoviljely on mukana yhtenä toimenpiteenä useassa politiikkaohjelmassa, ja toimenpiteellä on oletettu 

saavutettavan kasvihuonekaasupäästövähennyksiä
• Kosteikkoviljelyä on mahdollista harjoittaa maatalousmaalla, mutta suomalaisia kokemuksia siitä on 

toistaiseksi vähän
• Kosteikkoviljely voi olla taloudellisesti kannattava vaihtoehto joillekin turvepeltojen viljelijöille, tosin 

taloudellisia kannustimia kosteikkoviljelyyn on aika vähän
• Uusia kosteikkoviljelyyn soveltuvia kasveja pitäisi saada tukikelpoisiksi kasveiksi, jos kosteikkoviljelyn halutaan 

yleistyvän
• Kasvihuonekaasupäästövähennyksistä pitäisi pystyä maksamaan niiden tuottajille

• Korkeampi tuottajahinta ilmastoystävällisesti viljellystä kasvista
• Tulosperusteisteisten kannustinpalkkioiden käyttöönotto (Lehtonen ym. 2022)
• Hillintäyksiköiden (carbon credit) tarjoaminen kompensaatiomarkkinoille

• Tarvitaan lisää tutkimusta, jotta voidaan luotettavasti arvioida kosteikkoviljelyn tuottamat päästövähennykset 
ja kosteikkoviljelystä aiheutuvat lisäkustannukset

• Selvitettävä kuinka paljon yhden hiilidioksidiekvivalenttitonnin suuruinen päästövähennys tulee maksamaan, jotta 
voidaan arvioida onko kosteikkoviljely kustannusvaikuttava päästövähennyskeino



Kiitos!



Löydä meidät 
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