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Ympäristösopimukset:

 Kosteikkojen hoito (myös yhdistykset ja 

vesioikeudelliset yhteisöt voivat hakea)

 Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman 

hoito (myös yhdistykset voivat hakea)      

 Kurki-, hanhi- ja joutsenpeltosopimus – Ei 

mahdollista hakea 2017

 Alkuperäisrodut - Ei mahdollista hakea 2017



Yleistä ympäristösopimuksista

 Tuensaajana on aktiiviviljelijä, yhdistys tai 

vesioikeudellinen yhteisö (kosteikon hoitosopimus)

 Yläikärajaa ei enää ole

 Ympäristösopimuksen tekeminen ei edellytä 

ympäristösitoumusta, mutta edellyttää tilaa sitoumuksen 

perustason ja vähimmäisvaatimusten noudattamista 

 Sopimuksen kesto 5 v.

 Minimisopimusala 0,3 ha, kurki-, hanhi- ja joutsenpellot 5 

ha. Pienin lohko, jolle sopimus voidaan tehdä 0,05 ha. 



Ympäristösopimukset

 Sopimuskausi ja –vuosi alkavat  joko 1.5. 

hakuvuonna tai 1.5 seuraavana vuonna



Kosteikkojen hoitosopimus

 Kosteikon hoitosopimus voidaan tehdä seuraavista 

aloista:

– Kosteikosta, joka on perustettu ei-tuotannollisen 

investoinnin tuella (edellyttää hoitosopimusta)

– Jo olemassa olevasta, muulla rahoituksella 

perustetusta kosteikosta, joka täyttää ei-

tuotannollisen investoinnin ehdot

– Vanhaan lumo-sopimukseen sisältyneestä 

tulvapellon tai pienen kosteikon alasta



− Alueesta, joka on ollut mukana vanhassa 

kosteikonhoito- tai laskeutusallas- tai 

monivaikutteisen kosteikon hoitosopimuksessa

− Luonnonmukaistetun uoman alle jääneestä ja 

hoitotoimien kohteena olevasta maa-alasta 

sekä hoidon kannalta riittävistä reuna-alueista

− Hoitosopimuksen voi tehdä myös pienten

kosteikkojen, pohjapatojen ja 

tulvapeltoalueiden muodostamisesta ja 

hoidosta.



Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja 

maiseman hoitosopimus

 Sopimus voidaan tehdä seuraaville alueille:

− Perinnebiotoopit

− Luonnonlaitumet

− Peltoalueiden metsäsaarekkeet (enintään 

1ha)

− Maatalousympäristön muinaiskohteet



– Monimuotoiset ja maisemaltaan merkittävät 

peltojen reuna-alueet sekä pellon ja tien tai pellon 

ja vesistön väliset reuna-alueet

• keskimäärin 20 m leveä, enintään 40 m



 Ympäristösopimus edellyttää alueen hoidosta mm. 

suunnitelman ja suunnitelmakartan 

– Puuttuminen tai myöhästyminen aiheuttaa tukeen 

vähennyksen myöhästymispäivien mukaisesti

 Koko sopimuskauden kattavat vuokrasopimukset





Alkuperäisrotujen kasvattaminen

 Geneettistä monimuotoisuutta edistävä sopimus

– Tavoitteena lisätä alkuperäisrotuihin kuuluvien 

eläinten määrää ja näin säilyttää mahdollisimman 

laaja geneettinen perimä

– Sopimuseläimiä käytettävä vuosittain rodun 

lisäämiseen:

Naudat, hevoset, vuohet

2 krt / 5 v

Lampaat 3 krt / 5 v

Kanat vuosittain



Alkuperäisrotujen kasvattaminen

– Sopimuseläinten oltava puhdasrotuisia ja 

kuuluttava luotettavaan tarkkailu- tai 

rekisteröintijärjestelmään

– Sopimuksen mukaisen eläinmäärän oltava hakijan 

hallinnassa koko sopimuskauden

– Jos sopimuseläin kuolee tai poistetaan tai ei pysty 

tuottamaan jälkeläisiä 

 tulee korvata toisella sopimusehdot täyttävällä 

eläimellä



Alkuperäisrotujen kasvattaminen

− Eläinmäärää on mahdollisuus lisätä sopimukseen 

kauden aikana  

− Itä-, pohjois- ja länsisuomenkarja  

− Suomenhevonen 

− Suomenlammas, ahvenanmaan-

ja kainuunlammas

− Suomenvuohi 

− Maatiaiskanat –kukot



Ympäristösopimuksen maksaminen ja korvaustasot

 Ympäristösopimusten maksua haetaan vuosittain kunnasta, 

15.6. mennessä päätukihaun yhteydessä

 Tukitasot:

– Kosteikonhoito: 450€/ha/vuosi

– Kurki-, hanhi- ja joutsenpeltosopimukset: 600€/ha/vuosi

– Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito 

450€/ha/vuosi

– Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaille   

perinnebiotoopeille 600€/ha/vuosi



Ympäristösopimukset

− Itä-, pohjois- ja länsisuomenkarja  530€/ey

− Suomenhevonen 300€/ey

− Suomenlammas, ahvenanmaan-

lammas ja kainuunlammas 300€/ey

− Suomenvuohi 300€/ey

− Maatiaiskanat –kukot 300€/tila



Alkuperäiskasvien viljely sopimus

 Nurmi- ja rehukasvien, viljakasvien, juurikkaiden, 

siemenperunoiden, öljy- ja kuitukasvien sekä vihannesten 

maatiaislajikkeiden ja uhanalaisten vanhojen 

kauppalajikkeiden ylläpidosta aiheutuneista 

kustannuksista. 

 Viljelijän on varastoitava ja säilytettävä vähintään kahden 

vuoden siementarvetta vastaava määrä alkuperäiskasvin 

kylvökelpoista siementä maatilalla. 



Alkuperäiskasvien viljelysopimus

 Tuensaaja on viljelijä, jonka viljelemä lajike on hyväksytty 

alkuperäiskasvilajikkeena Suomen kansalliseen 

kasvilajikeluetteloon. 

 Ylläpidosta tasakorvaus 5 vuoden ajan 400 €/v 



Ei - tuotannolliset investoinnit 

Kosteikot 1/3

 tuensaajat; aktiiviviljelijä, ry, vesioikeudellinen yhteisö

 yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta peltoa on 

oltava  yli 10% ja kosteikon alan tulva-alueineen   

vähintään 0,5 % 

 kosteikkohankkeen pinta-ala voi olla vähimmäispinta-

alaa pienempi, jos kyseessä on: 

–paikallinen voimakas maatalouden kuormitus

–suojavyöhyke –yleissuunnitelmaan kuuluva kohde 



Ei tuotannolliset investoinnit 

Kosteikot 2/3

− luonnon monimuotoisuus- tai 
kosteikkoyleissuunnitelmaan 
sisältyvä kohde;

− kohde, jonka elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus arvioi edistävän 

tehokkaasti maatalouden 

vesiensuojelua tai 

monimuotoisuutta 

− uoman luonnontilan parantaminen



Ei tuotannollinen investointi

Kosteikot  3/3

 Korvaustasot: 

- enimmäistukitaso tukikelpoiselle alalle on 11 669    

€/ha. 

- 0,3-0,5 hehtaaria, tukea maksetaan enintään 

3 225 €/kohde.



Ei-tuotannollinen investointi

Perinnebitoopit ja luonnonlaitumet

 Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaus 

ja aitaaminen:

− Tuensaajana aktiiviviljelijä ja ry 

− Kohteilla on oltava monipuolisen kasvillisuuden 

ja eläimistön elinympäristöjä, pitkäaikaiseen 

maankäyttöön liittyvää maaseudun 

kulttuuriperintöä tai maisemallisia arvoja. 

− Voidaan myöntää sopimukseen sisältyvän kohteen 

aitaamiseen petoaidalla



Ei-tuotannolliset investoinnit

Perinnebitoopit ja luonnonlaitumet

 Korvaustasot: 

•enintään 3 ha:n kohteet 1 862 

€/ha 

•yli 3 ha, mutta enintään 10 ha

1 108 €/ha 

•yli 10 ha:n kohteet 754 €/ha 



Ei- tuotannollinen investointi

Yleistä:
– Hakemukset jätettävä 15.6. mennessä ELY-

keskukseen

– Toteutus aika 2 v. -> erityisistä syistä ELY voi 

myöntää toteutukseen lisäaikaa 2 v.

– Edellyttää investoinnin jatkoksi hoitosopimuksen 

(5 v.) tekemistä

– Alueet tulee olla viljelijän hallinnassa investoinnin 

ja hoitosopimuksen ajan (vuokrasopimus yli. 7 v)



Ei-tuotannolliset investoinnit

 korvaus maksetaan toteutuneiden kulujen 

mukaisesti maksutositteiden perusteella

 korvauksen myöntäminen kertakorvauksena 

enintään 100 000 €:n hankkeisiin  lopputulos 

tarkastetaan ja hanke maksetaan kerralla, jos ok.



Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteystiedot

Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman 

hoitosopimus / Ei-tuotannollinen investointi koskien 

perinnebiotooppien alkuraivausta ja aitausta:

Barbro Lundström

0295 028 589

barbro.lundstrom@ely-keskus.fi



Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteystiedot

Alkuperäisrodut / Kosteikon hoitosopimus / Ei-tuotannollinen 

investointi koskien kosteikon rakentamista:

Peter Björkmark

0295 028 541

peter.bjorkmark@ely-keskus.fi


