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Luonnon- ja riistahoitosäätiön 
toimintaperiaatteet 

• Luonnonhoitoa ja 
kestävää käyttöä 

• Luonnonarvojen 
säilyttämistä 
”arkiluonnossa” = 
9/10 osaa maamme 
pinta-alasta 
 
 
 

  

”Luonnon- ja riistanhoitosäätiö tekee 
yhteistyötä luonnonvara-alan eri toimijoiden 

kanssa, tarjoaa neuvontaa ja avustusta 
elinympäristönhoitotoimiin, sekä pyrkii 

vaikuttamaan  päätöksentekoon riistan ja 
luonnon monimuotoisuuden hyväksi.” 



 
Luonnon monimuotoisuuden ja vesiensuojelun 
järkevää edistämistä maa- ja metsätaloudessa 

JÄRKI-toiminta 2014-2018 
Rahoitus: Louise ja Göran Ehrnroothin säätiö, Sophie von Julin stiftelse, 

Suomen Kulttuurirahasto 

JÄRKI Ravinteet 
Toteuttaja: Baltic Sea 

Action Group 

JÄRKI Luonto ja riista 
Toteuttaja: Luonnon- 
ja riistanhoitosäätiö 

 

Toteutus jaettu 
kahteen linjaan: 

Mahdolliset alahankkeet 

JÄRKI Lanta 



Luonnon monimuotoisuuden ja vesiensuojelun 
järkevää edistämistä maa- ja metsätaloudessa 
 
Toimenpiteet: 
1) Kehittämistyö 
• Kehitetään kestäviä keinoja valmistautua maa- ja metsätalouden 

tulevaisuuden muutoksiin: kokeiluhankkeita, selvityksiä, 
ympäristökorvauksien valmisteluun osallistumista 

2) Viestintä 
• Hyvien olemassa olevien käytäntöjen viestintä 

maatalousyrittäjille, metsästäjille ja maanomistajille (esim. JÄRKI-
iskut) 

• Käytännön kokemuksista ja haasteista viestiminen päättäjille: 
retkiä, tiedotusta  WWW.JARKI.FI 
 
 

        



Julkaisut, selvitykset, JÄRKI-iskut 

http://www.jarki.fi/sites/default/files/luonnon_monimuotoisuus_raportti_luonnos3.pdf 



Luonnonhoidon kohteita ja keinoja 

Joka tilalta löytyy luonnonhoitokohteita! 



Metsäsaareke 
Reunavyöhyke 

Hakamaa 

Suojavyöhyke 



Miksi luontoa ja sen monimuotoisuutta 
pitäisi hoitaa? 

1) Eettiset syyt – lajien yhteinen evoluutiohistoria.  
 Viljelijällä, metsänomistajalla ja metsästäjällä muiden   

 lajien kanssa ”yhteinen työ- ja harrastuspaikka, joten siitä 
 kannattaa pitää huolta!” 

2) Indikaattoriarvo 
3) Taloudellinen hyöty yksittäisistä lajeista ja niiden verkostoista 
4) Ihmisen henkinen ja fyysinen hyvinvointi on myös kiinni 
ympäristön tilasta 



Mikä mättää,  miksi luonnon 
monimuotoisuus hupenee? 

• Maatalouden rakennemuutos 
• Tiloilla vähän resursseja 

ekstratöihin viljelyrutiinien lisäksi, 
lisätyövoiman palkkaaminen 
luonnonhoitoon harvoin 
taloudellisesti kannattavaa 

• Yhteistyön vähäisyys 
luonnonhoidossa 

 suurten kokonaisuuksien saaminen 
rikkonaisessa maisemassa vaikeaa 
vrt. suojavyöhykkeet! 
 

• Laiduntavat kotieläimet 
alueellisesti keskittyneitä 

• Tiedon puute käytännön 
hoitotoimista tai 
tukimahdollisuuksista  

• Tukipolitiikka sektoroitunutta 
ja luonnonhoitoon tarkoitetut 
tuet edelleen marginaalinen 
osa tukijärjestelmiä 

  neuvonta, erityisesti  
 toimijoille, joille maatalouden 
 korvausjärjestelmät vieraita 
 
TARVITAAN:  
• Maiseman ja luonnonhoidossa  

kokonaisvaltaista, sektori- ja 
maanomistusrajat ylittävää yhteistyötä 
ja neuvontaa. 

• Vesienhoidossa valuma-alueajattelua 
ja yhteistyötä niin maatalous-, metsä-, 
kuin riistapuolen toimijoiden kanssa 



Ravinteiden tasapainoinen käyttö 
 > edellytys lohkokohtaisten toimenpiteiden valinnalle: 
 

- Kosteikkojen hoito 
 
- Maatalousluonnon  
  monimuotoisuuden ja  
  maiseman hoito 
 
- Kurki-, hanhi- ja 
  joutsenpellot 
 
- Alkuperäisrotujen  
  kasvattaminen 
 

Perustaso: Ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimukset lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käytöstä 

 

- Valumavesien hallinta  
 
- Ympäristönhoitonurmet 
 
- Peltojen talviaikainen  
  kasvipeitteisyys 
 
- Orgaanisen katteen  
  käyttö puutarhakasveilla  
  ja siemenperunalla 

 

 
 
 

- Vähennetty lannoitus  
  yksivuotisilla  
  puutarhakasveilla 
 
- Lietelannan sijoittaminen  
  peltoon  
 
- Ravinteiden ja orgaanisten  
  aineiden kierrättäminen 

 
 

- Peltoluonnon 
  monimuotoisuus 
 
- Puutarhakasvien  
  vaihtoehtoinen  
  kasvinsuojelu 

 
 
 

 
Alkuperäiskasvien viljely 
 
Alkuperäiskasvien varmuuskokoelmat 
 
Alkuperäisrotujen perimän säilytys 
 
  

Ympäristösopimukset    

Maaseudun 
kehittämisohjelma ja 
ympäristökorvaukset 

Perustaso: Täydentävät ehdot (=lakisääteiset hoitovaatimukset ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset),  
maatalousmaan säilyttäminen 

 Ympäristösitoumuksen valinnaiset lohkokohtaiset toimenpiteet 

Viherryttämistukeen kuuluvista vaatimuksista ei makseta ympäristökorvauksia (päällekkäisiä tukia ei samoista toimista voi maksaa) 

Luomutuet 

Ympäristö
investoin

nit  

Leader 



Tiedonjanoisille perusfaktaa 

http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-
lomakkeet/vipu/Documents/Maataloust
uet-muuttuvat-2015_web.pdf 

http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/70/cover 

SITOUMUSEHDOT JULKAISTU 27.3.2015 http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-
lomakkeet/Documents/sitoumusehdot_suomi.pdf 



Merkittävimmät ympäristökorvauksissa 
tapahtuvat muutokset 2015-2020 

 
• Sitoumuksen hakijan yläikäraja poistuu  
• Ei kotieläintilan määritelmää 
• Tilatason toimenpiteet muuttuvat enemmän lohkokohtaisiksi  
• Erityistukisopimuksia siirtyy sitoumuksen lohkokohtaisiksi toimenpiteiksi  
• Kohdentamisalueet tietyillä toimenpiteillä (ympäristönhoitonurmet sekä 

talviaikainen kasvipeitteisyys) 
• PEBI-sopimuksiin V- ja M –kohteille korotettu tuki 
• Toimenpiteiden määrää ei lähtökohtaisesti rajoiteta  
• Ei sitoumuksen vertailualaa  
• Koulutuspäivävaatimus  
• Vähimmäiskorvauspinta-ala 3 ha  5 ha, puutarhakasveilla 0,5 ha  1 ha  
• Sopimuksen lohkokohtaisia toimia voidaan vaihtaa 15.6. mennessä, mikäli 

tila on vastaanottanut neuvontaa ja neuvoja puoltaa muutosta 
 



Pientareet ja suojakaistat – peltomaiseman 
peruselementit 

http://www.luonnontila.fi  

Tulevalla ohjelmakaudella 60 cm 
piennarvaatimus mm. valtaojien 
varrella muuttuu 1 m:ksi 



Pientareet ja suojakaistat 

  

1 m 



Pientareet ja suojakaistat – peltomaiseman 
peruselementit 

• Piennar myös metsänrajaan? 

• Kyllä,  
– 3 m:n monimuotoisuus-piennar 

voidaan perustaa kaikille 
lohkon reunoille 

• Yksi tukijärjestelmän 
heikoimmin tunnettu 
mahdollisuus edistää 
monimuotoisuutta helpolla 
tavalla 

• Lasketaan mukaan ko. 
lohkon pääviljelykasvin 
alaan! 



Monimuotoisuuspientareen edut 

• Ravinnevalumat vähenevät 

• Byrokratia vähäistä – ei 
merkitsemisvelvoitetta 
kasvulohkolomakkeelle (vain 
lohkokorttiin) 

• Kulkureittejä ja vihreitä käytäviä 
niin monille eläimille kuin 
ihmisillekin 

• Positiivista ja vastuullista 
mielikuvaa maataloustuotannosta 
ohikulkijoille 



Monimuotoisuuspiennar 



Monimuotoisuuspiennar tulevalla 
ohjelmakaudella – puimattoman viljan 
kaista talven yli  
 
 
 
 
- Ei erillistä tukea, mutta 

nyt lupa jättää, koska tukijärjestelmistä 
poistui sadonkorjuuvelvoite! 

Keskimäärin enintään 3 metriä 

Ei vesistöjen varsilla, 
muut reunat käy! 



Muita pieniä luonnonhoidon tekoja 

JÄRKI-isku 13: Luonnonhoito 



Helppo keino lisätä peltojen talvista suojaa 
linnuille ja riistalle – puintikorkeuden vaihtelu 

Kuvat: Heli Siitari 



…korkeampi sänki talvella… 

Kuva: Sakari Mykrä 



Kivisaarekkeet – ja 
muut 
pienelinympäristöt 



Raitoja maisemaan! 

 
• Kimalaisten ja monen 

mesipistiäisen tärkeintä 
ensiravintoa keväällä 

• Esimerkiksi rapsikuoriaisia 
torjuvat loispistiäiset tarvitsevat 
muninta-aikaan siitepölyä. 
Parhaita ravinnonlähteitä ovat 
varhain kukkiva pajut ja raita 

• Näyttävä puu, joka tarjoaa 
elinympäristöjä monelle muulle 
lajille linnuista jäkäliin 

 
 Säästä siis yksittäisiä raitoja 
metsien ja uomien laidoilla! 



Toimenpiteet CAP 2014-2020, joilla riista- ja 
monimuotoisuusmerkitystä 



Viherryttäminen 

• Viljelyn 
monipuolistaminen 

• Ekologinen ala (VAR, 
UUS, ÅLA) 

• Pysyvien nurmien 
säilyttämisvaatimus 



Talviaikainen kasvipeitteisyys 

- Kohdentamisalueella 20 % 
minimikasvipeitteeksi käy kevytmuokkaus, 
muualla 60 % asti. Voi vaihdella vuosittain! 

- Aitoon kasvipeitteeseen käyvät viljojen, 
öljy- ja maustekasvien sänki, härkäpavun 
sänki, nurmet syyskylvöiset vilja- ja 
öljykasvit, herne, tattari jne. 

11 



Ympäristönhoitonurmet: Suojavyöhykkeet 

 • Siirtyy osaksi lohkokohtaisia 
toimia  ei suunnitelmia 
ym. 

• Hoidettava kuten aiemmin; 
ei lannoitusta, niittomassa 
kerättävä pois, saa laiduntaa 

• Metrimäärät muuttuvat, 3 
m alk.  koko lohko, jos 
perusteet löytyvät 

• Tukitasoihin korotusta, 
kohdentamisalueella 500 
€/ha, muualla 450€/ha 

• HAE JO TÄNÄ VUONNA! 



 

- Ympäristönhoitonurmien suojavyöhykkeet kohdennetaan hyvää heikommassa tilassa 
olevien vesistöjen valuma-alueilla oleville pelloille, jotka sijaitsevat vesistöjen ja 
valtaojien varsilla 

- Lisäksi koko maahan Natura 2000 -alueiden ja pohjavesialueiden peltolohkoille sekä 
ympäristösopimuksella hoidettavaan kosteikkoon rajautuville peltolohkoille. (Tiedot 
mahdollisesti suoraan VIPU-karttoihin ) 

- Voi hakea 1. sitoumusvuonna? Ks. Ymp.korvauksen ehdot s. 127 
 

Suojavyöhykkeet 
poistuvat sopimusperusteisista toimista ja niitä voi 

valita lohkokohtaisesti!  



Monivuotiset ympäristönhoitonurmet: 
happamat sulfaattimaat 

• Kohdennetaan Sirppujoki-Liminganlahti väliselle 
rannikkoalueelle: 

– Happamille sulfaattimaille 

– Pohjavesialueille 

– Maalaji: turve-multa 

– Tukitaso 50 €/vuosi. Nurmi korjattava vuosittain, 
varsin ”tavanomaista nurmea”.  

– Uutta: sopimuskauden aikana lohkolla tehtävät 
perusparannustyöt sallittuja 



Luonnonhoitopellot jatkossa & huomioitavia 
seikkoja 

• Ympäristönhoitonurmet: luonnonhoitopeltonurmet 

• Myös niittymäiset vanhat LHP:t 

• Peltoluonnon monimuotoisuus: monimuotoisuuspellot 

• Riistakasvit (myös kaistoina ja myös syksyllä kylvettynä!) 

• Maisemakasvit (heiniä max. 30 % + min. 2 maisemakasvia) 

• Niittykasvit (matalakasvuinen heinä + min. 1 niittykasvi) 

• Peltolintukasvit (laaja lista ravinnepitoisia siemenkasveja) 

 



Luonnonhoitopeltojen %-osuuksiin 
muutoksia 

Kohdenta-
misalue 

Muu alue 

LHP-
nurmet 

20 % 5% 

LHP-
monimuot
oisuus 

20% 15% 

Max. 
yhteensä 

20% 15% 



Luonnonhoitopellot 2014-2020  
 
 

120 €/ha kohd.  
100 €/ha muu Suomi 

300 €/ha kaikki alueet 

”Monimuotoisuuspellon kasvustoa ei saa 
perustaa suorakylvämällä edellisen vuoden 
nurmeen. Kasvuston voi perustaa kylvämällä 
sänkeen. ” 



Luonnonhoitopeltojen pinta-alat 

  

Lähde_ Suomen ympäristö 26/2012: 
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=138540&la
n=fi 

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=138540&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=138540&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=138540&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=138540&lan=fi


Kerääjä- ja aluskasvit 

• Mahdollisuuksia 

– Aluskasvit / kerääjäkasvit 

– Nurmea ja typensitojia 
kiertoon jos mahdollista 
myös kasvinviljelytiloilla 

– Tukitaso 100 €/ha 

– Apila ja italianraiheinä 
maistuu myös riistalle – 
säästä talven yli!  

 



Ympäristöinvestoinnit ja -sopimukset 
perinnebiotoopeille ja kosteikoille 



Ympäristösopimukset 
 

• Kosteikkojen hoito 

• Maatalousluonnon 
monimuotoisuuden ja 
maiseman hoito 

• Kurki-, hanhi- ja 
joutsenpellot 

• Alkuperäisrotujen 
kasvattaminen 



Uutta ympäristösopimuksissa ja -
investoinneissa 

• Hakija voi olla aktiiviviljelijä tai rekisteröity yhdistys 
(kyläyhdistys, metsästysseura) 

• Investoinnin toteutusaika 2 vuotta ja 
hoitosopimuksen kesto 5 vuotta 

• Ympäristösopimukset ja investointihakemukset 
käsitellään ELY-keskuksessa 

• Pienin lohkokoko 5 aaria ja pienin sopimusala 0,3 
hehtaaria, aivan kuten aiemmalla kaudella 

• Ympäristösopimuksen ja -investoinnin tekeminen ei 
edellytä sitoutumista muuhun 
ympäristökorvausjärjestelmään! 



Huomionarvoisia muutoksia maatalousluonnon 
monimuotoisuuden ja maiseman hoito ja 

kosteikko -ympäristösopimuksissa 
 • Kiinteät tukitasot  

• Myös yhdistykset (+ ”vesioikeudelliset 
kuivatusyhtiöt”) voivat hakea tukea helpommin: 
Leader-käsittelyvaihe poistuu 

• Ei tarvitse sitoutua ympäristökorvausjärjestelmään! 

• Saarekkeet max. 1 ha  

• Pienten perinnebiotooppien tuki poistuu 

• Pienille kosteikoille oma tukimuoto (0,3-0,5 ha kost.) 

 

 

 



Monikäyttöiset kosteikot, lähteet ja purot 

”Kosteikko voi toimia vesiensuojelun ja luonnon 
monimuotoisuuden edistämisen lisäksi myös 
kasteluveden varastona, luonnonravintoon 
perustuvana kalan- tai ravunkasvatuspaikkana sekä 
virkistyskäytössä.” 



Kosteikkojen ympäristöinvestoinnit ja 
hoitosopimukset:  uudistuksia… 

• Kosteikkoinvestointien valuma-alueiden peltoprosentti tippuu 20 
10%:iin.  

• Tämä merkittävä edistysaskel, koska ed. ohjelmakaudella tämän 
täyttymisen kanssa ollut ongelmia, vaikka muuten olisi ollut 
monimuotoisuuden tai vesiensuojelun kannalta erittäin tärkeä kohde 

• 0,5 % kosteikkopinta-alavaatimus valuma-alueen pinta-alasta säilyy 
edelleen, mutta siihen tulossa hyviä lievennyksiä: 
– Ehdoista voidaan poiketa, jos kyseessä on: 

• paikallinen voimakas maatalouden kuormitus, 
• suojavyöhyke-, luonnon monimuotoisuus tai kosteikkoyleissuunnitelmissa 

esitetty kohde tai 
• kohde, jonka ELY-keskus katsoo muutoin tehokkaaksi maatalouden 

vesiensuojelun tai monimuotoisuuden edistämisen vuoksi.” 

• Kosteikkojen hoitosopimuksiin (vuosittainen huolto- ja hoitotyö) 
kiinteä tukitaso (luovutaan kustannuslaskelmista) 

 



Pienetkin kosteikot toimivat! 

• Investointitukitaso  max. 11 669 €/ha  
• Pienialaiset 0,3-0,5 ha kohteet 3225 €/kohde 



Kosteikon hoitosopimus  
 

• Sopimus voidaan tehdä: 
– Kosteikon 
– tulva-alueen tai  
– luonnonmukaistetun 

uoman alle jääneestä ja 
hoitotoimien kohteena 
olevasta maa-alasta sekä 
hoidon kannalta 
riittävistä reuna-alueista 

– Ei kuitenkaan mikäli 
halutaan pysyvän peltona 
tai pysyvänä nurmena 
(A/B), vinkki: perusta 
hoitokäytävät / reunat 
suojavyöhykkeeksi 



Kosteikon hoitosopimus - toimenpiteitä 

• Kosteikkojen vuotuisia hoitotoimenpiteitä voivat olla muun muassa: 
– Mahdollisten kemiallisten saostusaineiden poisto ja lisäys 
– Patojen ja uomien hoitotoimet, tarkastukset ja kunnossapidot 
– Kosteikon tai uoman reuna-alueiden niitto tai laidunnus ja kasvimassan poisto 
– Veden korkeuden tarkkailu 

 
• Luonnonmukaistettujen uomien hoito 

– Huolehditaan veden virtaamaa hidastavista rakenteista, kuten pohjapadoista 
ja eroosiosuojauksista. 

– Säilytetään uoman reunakasvillisuus ehjänä 
– Pidetään tulvatasanteet avoimina ja poistetaan niille kertynyttä lietettä  
 

• Toimella voidaan myös muodostaa ja hoitaa pieniä kosteikkoja, pohjapatoja 
ja tulvapeltoalueita, kun tällainen toiminta on luonteeltaan alueen hoitoa. 

• (Toimesta ei voi rahoittaa investointeja) 



…ja rajoituksia 

• Investoinnilla on oltava edellytykset edistää maatalouden 
vesistökuormituksen vähentämistä ja/tai  

• Lisätä luonnoltaan yksipuolisen maatalousalueen 
elinympäristöjen monimuotoisuutta 

• Rahoitusta ei voida myöntää kohteelle: 
– jos sen pääasiallinen tarkoitus on käsitellä muualta kuin 

peltoalueelta (mm. metsistä, turve- tai joutomailta tai 
rakennetuilta alueilta) tulevaa vesistökuormitusta.  

– tavoitteena on kastelualtaiden rakentaminen tai investointi, 
jonka tavoitteena on järven tai  lammen muodostuminen.  

– kohteen perustaminen on aloitettu ennen investoinnin 
tukipäätöstä tai investoinnin kustannuksia tuetaan muulla 
rahoituksella.  



Maatalousluonnon ja maiseman hoito -
ympäristösopimus 



Ympäristöinvestoinnit 
monimuotoisuuskohteille - toimenpiteitä 

• Hoitotoimet tehtävä kahden vuoden aikana 

• Pensaikon ja puuston raivaus ja raivausjätteen 
poiskeruu  

• Aitaamiskustannukset ja aitalinjojen raivaaminen 

• Vieraskasvilajiston poisto ja ELYn luvalla 
kemiallinen pistetorjunta 

• Karjatalouteen liittyvien rakennelmien kunnostus 

• Petoaidat, koko sopimuskauden ajan, mikäli 
laidunnus on mahdotonta ilman niitä 



Perinnebiotoopit – ympäristöinvestointien 
tukitasot 

Tukitasot investointituissa: 
– Enint. 3 ha:n kohteet1 862 €/ha 
– Yli 3 ha:n, mutta enintään 10 ha:n kohteet 1 108 €/ha 
– Yli 10 ha:n kohteet 754 €/ha 
 

 
 
– Perinnebiotooppi- ja lumotuet yhdistyvät yhdeksi 

tukimuodoksi ( kiinteä 450€/ha) 
– Korotettu tukitaso arvokkaille perinnebiotoopeille 

(V/M-kohteet) (kiinteä 600 €/ha) 

 

Perinnebiotoopit – hoitosopimusten tukitasot 



Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja 
maiseman hoito 

• Jatkossa ainoastaan 1 sopimusmuoto, jossa 
perinnebiotooppien hoito mukana 

• Hoitotoimet varsin pitkälti samoja kuin edellisillä 
ohjelmakausilla = räätälöidään tilakohtaisesti sopiviksi 
hoitosuunnitelman yhteydessä 

• ELYn poikkeusluvalla perinnebiotooppeihin voidaan 
sisällyttää luonnonlaitumia ja suojavyöhykkeitä, jos 
sopimusalue ei ole vaarassa rehevöityä 

• Reunavyöhykettä ja metsäsaareketta tulee niittää tai 
raivata vähintään joka toinen vuosi ellei hyväksytty 
suunnitelma muuta edellytä (muistettava 
hoitosuunnitelman teon yhteydessä!) 

 
 



Soveltuvat lumosopimuskohteet 
pähkinänkuoressa 

1) Perinnebiotoopit 

2) Muut luonnonlaitumet 

3) Reunavyöhykkeet ja 
saarekkeet 

4) Muut maisemanhoito-
kohteet 
maatalousmaisemassa 



Reunavyöhykkeet voivat olla keskimäärin 
enintään 20 metriä leveä. Erikseen 
perustellusta syystä voi pellon ja vesistön tai 
pellon ja tien välinen raivaamalla hoidettava 
alue olla keskimäärin enintään 40 m leveä.  

! 





Muista riistatiheiköt 
metsänpuolella ja 
reunavyöhykkeillä! 



Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot 

• Sopimus tehdään ensisijaisesti  kohteille: 
– joilla linnut ovat todistettavasti  aiemmin 

aiheuttaneet satovahinkoja, sekä kohteille, jotka 
ovat aiemmin saaneet YM:n rahoittamaa tukea. 

– joiden läheisyydessä on muita näille linnuille 
tärkeitä elinympäristöjä 

• Sopimusta ei voida tehdä peltolohkoista, joilla 
lintuihin kohdistuu toistuvia häiriötekijöitä tai 
lohkoille, joilla esiintyy hukkakauraa. 

• Miniala 5 ha (samalla lintujen ”vaikutusalueella”.) 

 



Kurki-, hanhi- ja joutsenpeltojen hoito 

• Kasvusto on korjattava tai niitettävä syksyllä lintujen ruokailun 
helpottamiseksi 

• Nurmikasvusto on niitettävä vuosittain viimeistään 30.8.  Jos 
nurmelta korjataan sato, korjuu voidaan tehdä tavanomaiseen 
sadonkorjuuaikaan. Niittojätteen saa korjata pois ja hyödyntää 
taloudellisesti 

• Keskelle nurmea + ohrareunukset, reunoille kauraa 
• Jos ohrakasvusto puidaan, se on tehtävä ennen tuleentumista ja 

naapurilohkojen puintia. Puinnin yhteydessä on osa viljasta 
johdettava maahan 

• Kaurakasvusto puidaan normaaliin puintiaikaan 
• Suojakaistan kasvuston hävittäminen ja uusiminen ovat sallittuja 

vain vaikeissa rikkakasvitapauksissa 
• Hoitotoimenpiteistä pidetään hoitopäiväkirjaa 



Hoitosuunnitelma on LUMOn ja kosteikkojen 
hoitosopimuksissa pakollinen 

• Suunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot ja asiakirjat:  
– arvio hankkeen vaikutuksista ympäristöön tai maisemaan  
– suunnitellun hankkeen yleiskuvaus ja tavoitteet 

• Suunnitelma-alueen karttaan merkittävä peruslohkot  
– Olemassa olevat peruslohkot: käytetään digitoituja peruslohkokarttoja 
– jos kyseessä on sopimus maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidosta, 

suunnitelmassa on oltava sijaintikartta, suunnitelmakartta 

• Yksilöidyt perustamis-, hoito- ja muut toimenpiteet lohkokohtaisesti jokaiselle 
sopimusvuodelle ja niiden toteutusaikataulu vuosittain sekä selostus siitä, miten 
toimenpiteet edistävät sopimukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.  

• Jäljennös hoitopäiväkirjasta tai lohkokohtaisista muistiinpanoista aiemmalta 
sopimuskaudelta 

• Sopimusalueella toteutettavista toimenpiteistä on pidettävä hoitopäiväkirjaa tai ne on 
kirjattava lohkokohtaisiin muistiinpanoihin. Muistiinpanoihin on kirjattava vähintään 
lohkon nimi, tunnus ja pinta-ala sekä vuosittaiset toimenpiteet, niiden toteuttamisaika, 
kesto ja toimenpiteiden vaikutus ympäristöön. 

SUUNNITTELIJAN VINKKI: ÄLÄ KESKITY UPEIMMAN HOITOSUUNNITELMAAN 
LAATIMISEEN, VAAN YTIMEKKÄÄSEEN JA SELKEÄSANAISEEN KUVAILUUN 
SEKÄ MAASTOKÄYNTEIHIN, JOTTA VILJELIJÄKIN TIETÄÄ MIHIN RYHTYY ! 



SOPIMUSHAKEMUKSEN LIITTEET  
 

• Kaikkiin tukihakemuksiin liitetään hoitosuunnitelma. 
• Hakuehdot ja -ohjeet löydät kunkin hakemuslomakkeen lopusta liitteenä. 
• Hakemuksen liitteeksi vaaditaan yhdistyksen hallituksen päätös hakea tukea 

(ote ko. kokouksen pöytäkirjasta). 
• Yhdistyksen kannattaa nimetä joukostaan vastuuhenkilö, joka hoitaa tukiin 

liittyvät paperiasiat ja vastaa hoidon organisoinnista. 
• Hakemuksen allekirjoittajalla on oltava nimenkirjoitusoikeus, josta on liitettävä 

todistus hakemuksen mukana. 
• Sopimusalue on oltava yhdistyksen hallinnassa koko sopimusajan, 

vuokrasopimus liitetään hakemukseen.  
• Vuokrasopimukseen on syytä kirjata alueella toteutettavat toimenpiteet 

pääpiirteissään. 
• Vanhoissa sopimuksissa mukaan hoitopäiväkirja 
• Hakemuslomake lähetetään liitteineen oman alueen ELY-keskuksen ETOK-

vastuualueelle.  
 



Sopimusten haku ja vanhat sopimukset 

• Sopimusta haetaan 30.4. mennessä ja se voi alkaa 
1.5.2015  

• Suunnitelmat ajoissa, kuten ed. kautena! 

• Suunnitelmia ei voida rahoittaa NEUVO2020 -tuella 

• Vanhat sopimukset pääsääntöisesti 
katkaistaan2014/2015 vaihteessa: 
– 2010 tai aikaisemmin alkaneet sopimukset hoidetaan loppuun 

alkuperäisen suunnitelman mukaan 

– 2011 tai myöhemmin alkaneet erityistukisopimukset päätetään  

– 2015 vuoden päätukihaussa viljelijä voi halutessaan sitoutua 
vastaavaan sopimukseen 

 



Esimerkkejä yhdistyksille hoidettavista 
kohteista 



Katse myös viljelyaukeakokonaisuuksiin ja 
kannustusta naapuriyhteistyöhön 



Monimuotoisuus tuotteistettu alusta loppuun – konsepti 
koko kylän hyväksi, esimerkkinä Kauhajoen Kainasto 

Kuvat ©Sakari Mykrä 



Peltopyyn pesintä 2013 Kauhajoki, Kainasto 
 



Parvien suhde luonnonhoitopeltoihin 



Leaderiin ideoita 



Yhdistyksien luvattu maa 

• Potentiaalisia yhdistyksiä ympäristöinvestointeihin 
ja hoitosopimuskohteiden hoitajiksi ekä Leader-
hankkeisiin olisi runsaasti: 

• Kyläyhdistykset 

• Riista-, metsästys-, vesienhoitoyhdistykset (aktivoitukaa!) 

• Tietyt paikalliset harrasteyhdistykset 

• Luonnonsuojeluyhdistykset 

• Jne... 



Perustietoa Leaderistä 2014-2020 

• Kullakin Leaderillä paikallinen strategia, joka antaa 
suuntaviivat hankkeiden rahoittamiselle 

• Strategioissa määritelty hankkeiden valintakriteerit; 
jokaisella omat valintakriteerit 

• Leader-ryhmät määrittelevät kunkin hankkeen 
tukiprosentin (ylärajana säädösten määrittelemät 
maksimitukiprosentit, tietyissä tapauksissa lähellä 100%) 

• Leader-ryhmät päättävät hankevarojen kohdentamisesta 

• Jatkuva hankehaku:  Leader-ryhmien hallitukset tekevät 
päätöksiä hankkeista noin 1-2 kuukauden välein 



Yksinkertaistetut rahoitusmenettelyt 
Leaderissä 

• Kertakorvaus (lump sum) – sopii esimerkiksi pieniin 
investointeihin 
– Kertakorvauksen suuruus määritellään ennalta 

rahoituspäätöksessä 

– Hakijan esitettävä yksityiskohtainen kustannusarvio 
perusteluineen (selvitykset hintatasosta, palkoista jne.) 

– Selvitys ulkopuolisilta tehtävistä hankinnoista 

– Kustannusten kohtuullisuus arvioidaan tukea myönnettäessä 

– Hankkeen tulokset / toimenpiteet ovat yksiselitteisesti 
määriteltävissä 

– esim. koulutuspäivien lukumäärä, selvitys, investointi 

– Tuen enimmäismäärä 100 000 € 



8.2.5.3.6.7.6. Kylien kehittämiseen, maaseutumaisemaan 
sekä kulttuuri- ja luonnonperintöön liittyvät selvitykset, 
investoinnit ja tiedotus  

Alatoimenpide: 7.6 – tuki kylien, maaseutumaiseman ja luonnonarvoltaan merkittävien alueiden 
kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen, ennallistamiseen ja kohentamiseen liittyviin 
tutkimuksiin ja investointeihin, niihin liittyvät sosioekonomiset näkökohdat mukaan luettuina, 
sekä ympäristöalan tiedotustoimenpiteisiin  
• Toimenpiteessä toteutetaan hankkeita, joilla suunnitellaan, selvitetään tai kehitetään kylien, 

maaseutumaiseman ja luonnonarvoltaan merkittävien alueiden kulttuuri- ja 
luonnonperinnön säilyttämistä, ennallistamista ja toteutetaan kohentamiseen liittyviä 
selvityksiä ja investointeja.   

• Tuki myönnetään kehittämishankkeille ja yleishyödyllisten investointihankkeille.   
• Tukityyppi: Aineettomat ja aineelliset investoinnit. Tuki myönnetään avustuksena 

kehittämishankkeeseen tai yleishyödylliseen investointiin.   
• Kehittämishankkeen julkisen tuen osuus on 90 % hyväksyttävistä kustannuksista. Toimijoiden 

ja alueellista yhteistyötä lisäävien hankkeiden julkisen tuen osuus on 100 % hyväksyttävistä 
kustannuksista.  

• Yleishyödyllisten investointien julkisen tuen osuus on 75 % hyväksyttävistä kustannuksista.  
• Kun tuensaajana on kunta, julkisen rahoituksen osuus on 100 % kunnan oma rahoitus 

mukaan luettuna.  
• Leader-ryhmän puoltamaan hankkeeseen tukea voidaan myöntää enintään 180 000 euroa. 

  
 
 

Slide: Eija Hagelberg, JÄRK-hanke 



 
Sähköistä asiointia hanke-, yritys- ja rakennetuissa 

”Hyrrä on uusi maaseudun tukien verkkopalvelu.  
Hyrrä opastaa hakijan tukiprosessin alusta loppuun - aina tukihakemuksesta 

siihen asti, kunnes tukieurot ovat tilillä. Turhan  juoksemisen ja 
paperipyörittämisen sijaan itse kukin voi keskittyä olennaiseen.” 

 

• Mahdollistaa asioinnin viranomaisen suuntaa 
milloin ja missä vain, järjestelmä auki 24/7 

• Järjestelmä opastaa ja neuvoo hakijaa 
hakemuksen täyttämisessä 

• Sähköinen haku avattu 

• Lisätietoa Hyrrästä mavi.fi/hyrra 

Lähde: mavi.fi 
 



Muut pienbiotoopit 

- Ylijäämärakennukset 
ja niiden ympäristöt 

- Pienpetopyyntiväli-
neet 

- Laavut ja luontopolut 
- Kysy lahtivajaan 

liittyvien Leader-
tukien rahoittami-
sesta omasta Lea-
deristä 

Ideoita 
metsästysseuroille ja 

kyläyhdistyksille 



”Lintulato” Salossa 

Kuva: Heli Siitari 



Vieraile: www.kotiniitty.net 
Nettisivu päivittyy 15.4.2015 mennessä uuden ohjelmakauden mukaiseksi 

Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys ry. 
Salo, Märynummen kotiniitty 

http://www.kotiniitty.net/


Kosteikkoesimerkkejä joka maakunnasta 

• Vieraile Riistakeskuksen Kotiseutukosteikko-LIFE-
sivuilla: www.kosteikko.fi 

– Esimerkkikohteita, esitelmiä, tietoa 
kosteikkorakenteista jne.  

http://www.kosteikko.fi/


Mistä tietoa potentiaalista ja kartoitetuista 
kohteista?  

• Valtakunnalliset 
perinnemaisemainventoinnit 

• Suojavyöhyke-, kosteikko- ja 
luonnon monimuotoisuuden 
yleissuunnitelmat 

• Riista-alan organisaatioiden 
selvitykset (esim. kosteikot) 

• Metsäkeskukset 

• Paikalliset luontoselvitykset 

• Neuvojat, ELYt, 
luontoharrastajat, viljelijä-
metsästäjä-metsäkollegat 



Laaditut yleissuunnitelmat esimerkki 
Lounais-Suomesta 

Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus 



  



Neuvonta osana maaseutuohjelmaa  
2014-2020 = NEUVO2020 

• Neuvontaa tarjotaan laajalta alalta 
– Täydentävät ehdot, viherryttämistuki, 

ilmastonmuutoksen hillitseminen ja muutokseen 
sopeutuminen, luonnon monimuotoisuus, vesien ja 
maaperän suojelu, innovaatiot, ympäristökorvaus, 
maatalousmaan säilyttäminen, luomu, kasvinsuojelu 
ja integroitu torjunta, tuotantoeläinten hyvinvointi ja 
terveydenhoito sekä ympäristötehokkuuteen 
liittyvistä seikoista esim. energiankäytön 
tehostaminen ja uusiutuva energia 

 

• Neuvojat valittu ja NEUVO2020-järjestelmä käynnistynee huhtikuussa 

• Tukitaso 3 500 € / maatila / ohjelmakausi! Hyödyntäkää ihmessä!!! 

 

 

 



Kiitos & hyvää 
kevättä! 

 
Kimmo Härjämäki 

Projektipäällikkö JÄRKI Luonto ja riista 
Luonnon- ja riistanhoitosäätiö 

Puh. 044 5585 015 
kimmo@luontojariista.fi 

www.jarki.fi  
 

mailto:kimmo@luontojariista.fi
http://www.jarki.fi/

