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Ympäristösopimukset

• Osa maatalouden ympäristökorvausjärjestelmää (Mannersuomen 
maaseudunkehittämisohjelma)

• Ympäristökorvaus peltomaille

• Ympäristösopimukset 

• Ei- tuotannolliset investoinnit

• Osarahoitteisia, osa Eu:n rahaa ja osa kansallista

• EU:n maatalouden ohjelmakausi 2015-2020 päättymässä

• Tuleva kausi CAP 27 (v.21-27) neuvotteluvaiheessa, kaudelle kansallinen cap -
suunnitelma EU:n asettamien tavoitteiden pohjalta

• Sisältää sekä osarahoitteiset että suorat tuet (suorat tuet on kokonaan Eu
rahaa)



Ympäristösopimukset 
v. 2021-2022

• Seuraavat kaksi vuotta eletään sopimuskausien eräänlaisessa 
välitilassa

• Voimassa olevia sopimuksia jatketaan vuosi kerrallaan, uusia 
sopimuksia ei mahdollista hakea(?) pl. Ei- tuotannollisen 
investoinnin jatkoksi edellytetty sopimus tai vanhankauden 
(2007- 2013) päättyneet sopimukset

• Vanhat sopimusehdot, uuden kauden rahaa

• Näillä näkymin uusi ohjelmakausi alkaa v. 2023

• Uusia sopimusehtoja?

• Ei- tuotannollisen investoinnin jatkuminen, vain kosteikot?

• Eu:n koronaelvytyspaketin raha??

• Neuvo 2020 rahaa mm. ympäristöneuvontaan, sopiva hetki 
suunnitella tulevaa kautta yhdessä neuvojan kanssa



Perinnebiotoopit, 
ympäristökorvaus kaudella 
2015-2020

• Ympäristösopimukset 5- vuotisia (1.5.-30.4.)

• Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman 
hoitoa koskevat sopimukset (MoMa)

• V- S:ssa yli 500 sopimusta

• Kosteikkojen hoitoa koskeva sopimus

• Alkuperäisrotujen kasvattaminen

• Kurki –hanhi - ja joutsenpellot

• Alkuperäiskasvilajikkeen ylläpito

• Ei- tuotannolliset investoinnit

• Perinnebiotooppien ja luonnonlaitumien alkuraivaus ja 
aitaaminen

• (Kosteikkojen perustaminen)

• Tukitaso määritelty haetun pinta-alan perusteella →Korvaus 
kuittien ja tuntikirjanpidon yms. Perusteella

• Hakemusten pisteytys 



Perinnebiotoopit, ympäristösopimukset kaudella 2015-2020

• Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevat 
sopimukset

• Sisältää perinnebiotoopit ja erilaiset luonnonlaitumet sekä reunavyöhykkeet 
ja metsäsaarekkeet

• Kaksi tukitasoa:
• Maakunnallisesti- valtakunnallisesti inventoitujen arvokkaiden perinnebiotooppien 

tukitaso →600€/ha

• Muut perinnebiotoopit ja luonnonlaitumet → 450€/ha

• Sopimusta voi hakea aktiivi viljelijä (voi olla pelkät sopimusalueet) ja rekisteröity 
yhdistys



Ympäristösopimuksen hakeminen

• Sopimusta haetaan ELY-keskuksesta, sähköinen haku vuonna 2023?
• Hakemuksessa määritellään sopimukseen haettavat alueet (karttarajaus 

Vipussa) ja merkitään haettavan Pb:n arvoluokka,
• Mahdollisimman tarkka alueen määrittely erityisen tärkeää 

• Hoitosuunnitelma:

• Hyvä hoidon suunnittelu ja suunnitelma tärkeää 

• Tulee olla realistinen ja toteutettavissa oleva

• Kattaa vuosittaisen lohkokohtaisen hoidon suunnittelun mm. laiduntava 
eläin, laidunpaine, alueilla tehtävät raivaukset, niitot jne.

• Alueiden oltava viljelijän hallinnassa koko sopimuskauden
• Sopimuskauden mittaiset vuokrasopimukset



Ympäristösopimushakemus 
Elyssä

• Sopimuskäsittelijä tarkistaa mm.

• Hakemuksen tiedot
• Alueiden soveltuvuuden
• Hoitosuunnitelman oikeellisuuden ja 

riittävyyden 
• Vuokrasopimukset
• Naturat, arvoluokitukset, 

muinaisjäännökset, pysyvät nurmet jne. 

• Vahva pyrkimys käydä alueilla ennen 
sopimuksen tekoa→ onnistuu vuosina, kun 
hakemuksia kohtuullisesti



Muut tuet sopimusalueille kaudella 2015-2020

• Perus-ja viherryttämisen tuki
• Edellyttää tukioikeuksia

• Luonnonhaittakorvausta (LHK)
• Edellyttää lohkon korvauskelpoisuutta, muodostunut pellon ulkopuolisille 

alueille, kun v. 2014 lohko ilmoitettu kasvikoodilla erityisympäristötuki, pysyvä 
laidun tai luonnonlaidun, niitty 

• Ongelmaksi muodostuneet:
• Pysyvän nurmen vaatimukset tukityypeillä
→ korkeintaan 50 puuta hehtaarilla ja max 50%:lla pinta-alasta (kaikki yli 0,5m 
puuvartiset kasvit ja yli 2 metriset eläimille kelpaamattomat lehtipuuvasot ja 
lehtipensaat jne. jne)
→ Lohkon alasta tulee vähintään 50% olla nurmi ja niittykasveja, ruovikkoalueet 
alueet



Perus-ja viherryttämisentuki ja LHK sopimusalueilla

• Lohkolla puuryhmiä, 
jotka eivät täytä 
pysyvän nurmen 
ehtoja, tulee rajata 
erilliseksi peruslohkoksi



Yhteystiedot

Kun joku asia ympäristösopimuksissa askarruttaa ota 
yhteyttä:

• Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja 
maiseman hoito- ja   Kosteikkojen hoitosopimus

Kati Pakarinen p. 0295 022 639 

Elisa Nurmio    p. 0295 022 630

Leena Aarikka p. 0295 022 539

• Alkuperäisroturotujen kasvattaminen sopimus:

Hanna–Leena Järvinen p. 0295 022 577

Elisa Nurmio      p. 0295 022 630

sähköposti: nimi.sukunimi@ely-keskus.fi


